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pri propagando kaj instruado sian ^isnunan memstarecon; 
nur kiam ili bezonas interrilati aii havi komunajn servojn, 
ili uzas ia parecon de la internacia organizajo.

Ni rimarku, ke se oni kreas internacian pure propagandan  
organizaj on, oni starigas ion super ili kaj sekve forprenas 
grandan parton de la memstareco de la naciaj societoj. Tio 
ne okazas kun la principo de kunfederigo supre proponita.

Alia argumento, malpli teoria, sed tamen iam timeme 
formulita : « U. E. A. volas ĉion ensorbi! »■ « Se ni ne zorgas, 
gi nin ĉiujn englutos I », tion ni audis en Antverpeno de iu 
samideano. La personoj, kiuj tiel rezonas, tre certe neniam 
legis nian projekton Se ili tion farus, ili konstatus, ke U. E. A. 
nenion ensorbas, (ii ensorbus nur s i *  ni proponus la kun
fandigon, la nuligon de (-iuj ekzistantaj organizajoj en U. E. A., 
sed nia projekto staras guste sur mala ideo, t. c. sur Ia ideo 
pri kunfederigo. Suficas ekzameni niajn proponojn por kon
stati, ke ensorbo estas neebla. Cetere, oni forgesas, ke U.E A. 
estas ne tiu aŭ alia persono, sed organizajo starigita sur d e
mokrataj principoj, kaj se iam giaj kondukantoj ne agus 
konforme al la volo de la membraro, tiu ĉi havas facilajn 
kaj regulajn rimedojn por esprimi siajn dezirojn eji nedub
ebla maniero.

La esenca demando, fine, ne estas ĉu tiu ĉi ensorbos tiun 
aŭ reciproke, sed ĉu la proponita sistemo de kunfederigo 
estas utila al Esperantismo.

#
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Alia malkomprenigo estas pri la vo lio  « oficiala ». Oni 
timas, ke U. E. A-, gis nun « neoficiala » farigus tiamaniere 
« oficiala ». Ni tute ne vidas, kial U. E. A. farigus pli aŭ mal
pli oficiala, ĉar la naciaj societoj rajtus elekti en gi repre
zentantojn, (li nur farigus pli kompleta. La vorto « oficiala » 
povas ricevi tiel multe da interpretoj, ke sajnas prefe
rinde gin ne uzi, ol komenci longajn pure teoriajn diskutojn 
pri gia apliko. V. E. A , gis nun, estis tiel oficiala aŭ neofi
ciala kiel la aliaj institucioj de nia movado. Se ĝia organizo 
estas kompletigata, gia karaktero tamen ne sangigos.

Oni ankaŭ timas, ke la alpreno de nia projekto dividus la 
Esperantistojn en du klasoj : tiuj. kiuj apartenas al la inter
nacia organizajo, kaj... la aliaj. Sed tio jam ekzistas nun, eĉ 
kun pli ol du klasoj. Estas Esperantistoj, kiuj apartenas al 
propagandaj organizajoj kaj al U. E. A., aliaj apartenantaj 
sole al propaganda organizajo, aliaj sole al U. E. A., aliaj 
apartenantaj al nenia organizajo. Tamen, ĉiuj rajtas sin 
nomi Esperantistoj, se ili — laŭ la Bulonja deklaro — scias 
kaj uzas Esperanton tute egale por kiaj celoj. Kunfederigo 
sur la bazo do U. E. A., ne sangus tion. La personoj, kiuj

La malliberulo forgesis la lumon, sed la songo pri libereco 
pasis super li kici fulmo en la nokto, post kiu la nokto estas 
ankoraŭ pli malluma.

Frato, mi vidis la homojn iliajn abelajn klopodojn kaj 
iliajn gigantajn projektojn, iliajn diajn planojn kaj iliajn 
musajn farojn, la mirinde strangan konkurkurado!! al la 
fe liĉo ; unu fidas la krurojn de sia ĉevalo, alia la nazon de 
sia azeno, tria siajn proprajn krurojn diverskolora loterio 
de la vivo, en kiu multaj metas en la ludon sian senkulp
econ kaj... sian ĉielon, por kapti gajnon, kaj... nuloj estas la 
rezultato, — estis neniu gajna numero. Gi estas dramo, miaj 
fratoj, kiu eligas larmojn el viaj okuloj, dum ĝi tiklas vian 
diafragmon al rido.

La k u ra go kreskas kune k u n la  dangero; la forto gran-

deziros uzi aŭ subteni la servojn de la Asocio, pagos la indi
viduan kotizajon de U. E. A. kaj partoprenos en la balotado 
de la Delegitoj ; la personoj interesigantaj nur pri propa
gando aŭ instruado aligos al grupoj kaj naciaj societoj, kiuj 
elektos reprezentantojn, ĉa r  la delegitoj kaj reprezentantoj 
estos egalrajtaj, preskaŭ ĉiuj Esperantistoj estos pere aŭ 
senpere reprezentataj, al kiu ajn organizajo ili apartenos. 
Kompreneble, la personoj, kiuj volos partopreni en nenia 
organizajo, neniel povos esti malhelpataj, sed oni konfesos, 
ke ili ĝis nun en nia movado estis vere malmultaj.
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Kiamaniere estas realigebla nia projekto? Ni jam rimarkis, 
ke gi alportas relative malmulte da sangoj en la nuna orga
nizo ĉu de U. E. A. ĉu de la ceteraj organizajoj. Sufiĉus unu
parte precizigi, ke U. E. A. sin okupas ne nur pri arango de 
servoj per Esperanto, sed ankaŭ pri diskonigo de Esperanto; 
tiu lasta tasko estos plenumata ne de U. E. A. rekte, sed de 
la naciaj societoj konfederitaj en gi. Por faktigi tiun kunla
boradon, estus necese ke la naciaj societoj povu elekti re
prezentantojn, kiuj havos la 'rajtojn antaŭe priskribitajn.

Tiuj aldonoj cstos proponataj al la generala vocdonado de 
la Delegitoj de U. E. A., tuj kiam la propagandaj organiza
joj, per sia kongresa rajtigita delegitaro, akceptos la kunfc- 
deriĝon kun U. E. A. Tiamaniere, sen rompo kaj per regula 
vojo, la unueco estus atingata. La Komitato, pligrandigita 
en la maniero, kiun ni priskribis, reguligus la aliajn punk
tojn pri interligo de la diversaj ekzistantaj institucioj kaj 
diskonigo de la organizajo en gia kompletigita fornio.

Jani de multaj jaroj la Esperantistaro diskutadas pri orga
nizo. Dum gi diskutadas, enmiksante neeviteble la personajn 
demandojn, ĝi sin ne dediĉas al alia laboro. Tia senĉesa dis
kutado estas tiom da tempo perdita por pozitivaj taskoj. Ni 
havas la okazon reguligi la situacion kaj meti finon al dis
putoj tiel tedaj kiel malutilaj.

Ni montris, ke anstataŭ konstrui novan organizajo^ refari 
spertojn jam faritajn, plenumi duoblan laboron, pli sage, 
pli praktike, pli ŝparige estus uzi tion, kio ekzistas, kaj kun
ligi la nunajn organizajojn surla  bazo de U. E. A. Ni montris, 
ke tio povas efektivigi kun la minimumo de sangoj kaj iom 
«la reciproka bonvolo. Ni havas la firman konvinkon, ke 
tiamaniere organizita nia movado plifortikigus, unue per 
la fino de la nunaj internaj bataloj, due per la nekontesteblaj 
profitoj, kiuj por nia agado rezultus el la unueco de orga
nizo.

La Esperantistaro nun vidu, esploru kaj decidu !
H .  H o d l e r .

digas en premateco. La sorto kredeble volas fari el mi 
grandan homon, ĉar gi metas al nii sur la vojon tiom da 
malhelpoj.

La lego faris limakan iron el tio, kio devis farigi flugo de 
aglo. La lego kreis ankoraŭ neninm grandan homon, sed la 
libereco elkovas kolosojn kaj esktremajojn.

Kiu nenion timas, estas ne malpli potenca, ol tiu, kiun 
ĉiu timas.

Estas vero, ke ekzistas certaj societaj interkonsentoj, 
kiujn oni arangis, por irigi la pulson de la monda societo. 
Honesta homa ! efekiive ĝi estas grandvalora monero, per 
kiu oni povas majstre brokanti, se oni scias bone ĝin spezi. 
Konscienco, ho jes, certe ! brava ĉifonfiguro, por fortim
igi paserojn de ĉerizarboj ! Ankaŭ bone skribita kambio., 
per kiu eĉ bankrotulo en ekstrema okazo al si helpas.

(El La Rabistoj, de S c h i l l e r ) .
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SOCIA VIVO
I D E O J  A  F A K T O J

H e ro o j  d e  la  s t r a t o  (I).
La fama luktisto kaj « premiito de la mondo >», kozako 

Pori du bni] loĝ,s antaŭ kelkaj jaroj en Finnlando, kie li 
konatigis kun Maksimo Gorkij. La verkiston, versajne, ekin
teresis la luktanto kaj eble la luktanton ekinteri* la verkisto, 
kaj oni ofte vidis ilu, kune. Unufoje poste mia konato kon
versaciis k u n la  « premiito », kaj aŭdis de li sekvantan afo- 
rismon : -  Malmulte da grandaj bornoj estas. Mi, kaj Gor
kij, kaj ankoraŭ eble Leo Tolstoj...

Tiel almenaa rakontis mia amiko. S/ non e nero e bene tro
v a t o Al kozako Poddubnij, kiu renversis sur ambaŭ skapo- 
ojn Ja francon Pous, la germanon Lurih, la negron Banj
ulo, Ia turkon Kara-Anmet kaj ankoraŭ grandan kvanton da
orpulentaj, tronutritaj bubegoj, kaj ricevis pro tio titolon

premiito, lardan ĉirkaŭŝultran rubandon, dekon da kartonaj
kaj ladaj steloj kaj konvinkon, ke li al ĉiu povas « rompi la
ponton ,, ĉe furiozaj aplaudo] de la strato, al tiu kozako
Poddubnij tute nature sajnas, ke li estas la plej rimarkinda
ilo de la jarcento. Respektante ne nur Ja fizikan, sed ankaŭ

Ja spiritan forton, kozako Poddubnij estas preta konfesi, ke
Gorkij ankaŭ estas rimarkinda bomo. Sufice da kauzoj estas
por tio : li alvenis de la malsupro gis la « supro .. ineni,
verkis n en ob ela jn  literaturajojn, kaj krom tio estas amike
konata kun la « premiito de la mondo #. Poste sekvas Leo
Tolstoj, kiu tiun privilegion ne bavas, sed tamen estas homo
de sufice granda valoro. Nu, kaj la ceteraj -  popolaro, ne
Juganta atenton — per du fingroj vi lin puŝetas kaj li jam 
sur la skapoloj kuŝas...

Mi tre petas pardonon de la « premiito de la mondo » se 
laŭ fremdaj vortoj, mi atribuas al li la pensojn, de li ne’es
primitajn. Sed Iau mia opinio, li havis la rajton kaj kauzon 
ilin esprimi.

Jugu mem : dum dekjaroj, en ĉiuj ĉefurboj de la mondo 
on cirkoj, teatroj kaj aliaj gajigejoj, li luktis antaŭ trople
nigitaj logioj, antaŭ partero tute okupita, antaŭ supraj 
galerioj, kie oni povis sufokigi pro multeco de homoj. 
Blekado, kriado, a p o d o j ,  dolce : « Brave, Poddubnij » 
elparolita de ĉarmaj belulinoj, ĉiuj eblaj signoj de simpatio 
kaj admiro flugis al la muskoloriĉa filo de la kvieta Dono 
por tio, ke li faris al iu Aberg rulitajn brakojn (2). Efektivaj 
stataj konsilantoj premis al li la m anojn; mondumaj dandoj 
envieme palpis liajn bicepsojn kaj frapis la grandegan a m o 
plenan dorson ; delikataj belulinoj sendadis ambretojn ; 
kadetoj malfortigis pro ravo, literaturistoj, kunvenante en 
redakcioj, interparolis pri « nelsonoj n, « antaŭaj » kaj « ma
lantauaj zonoj » kaj organizis malgrandajn bataletojn de 
franca luktado inter du malgrandaj felietonoj ; komizoj kaj 
modistinoj ĉiuj sciis, ke ekzistas en la mondo tia mirindajn, 
kozako Poddubnij, kaj la tuta kvieta Dono fierigis pri sia 
fama filo. Sufiĉas la kauzoj por kapturno ! Sed ne sola kap
turno estas tie, ekzistas vera konateco, plej vera populareco 
kaj famo. La strato nomis lin sia heroo, donacis al li sian 
admiron kaj sian estimon. Kial do li ne devas esti fiera ? 
Eble nur tial, ke iu Joe Johnson havas ankoraŭ pli da kati
zoj por esti fiera. Efektive, la arto de S-ro Poddubnij, kiu 
alportis al li famon kaj mildekojn da rubloj, konsistas en 
tio, ke, renversinte la negron Bambulo sur la plankon, li 
kapablas kuŝigi sur lin sian naŭpudan ventron, poste, me
tinte la dikegan manon en la akselon kaj kaptinte la kajlon 
de 1’negro, agi per ĝi kiel per levilo. Iom post iom li renver
sas Bambulon sur la flankon, ŝvitas, bluigas kaj stertoras.

(1) El gazeto fc Kuskija Vedomosti >»
(2) Luktotermino.

Poste, kiam Bambulo kuŝas jam sur unu skapolo, « la pre
ninto de la mondo » subite iom levigas, kaj per la ventro
trapas tiel, ke eĉ fera amboso povus platigi. Bambulo do kun
elorbitigitaj okuloj kuŝas sur ambaŭ skapoloj. Tio estas,
sendube, bela kaj interesa, sed Johnson estas ankoraŭ pli
interesa. Jen la pruvo : por unu pugnobatalo kun JefTries 
li rieevis milionon da dolaroj.

Cau , kiu scias, ke senmerite oni sur nia tero al Johnso- 
n oj milionojn ne donas, ne postulas pruvon, ke Johnson 
efektive estas granda homo ; alie li ne enspezus milionojn.

Sed la sola lakto, ke Johnson por unu simpla pugnobatalo 
ricevis tiom, kiom por sia Inta vivo ricevis de la « dankema 
homaro .. ekzemple nek Pasteur aŭ Currie nek Leo Tolstoj 
por ciuj siaj libroj, diras al ni malmulte. Permeso ilustri 
Ain per personaj impresoj. J o h n s o n ^  mi ne vidis, sed mi 
vidis Sara-Mak-Vea’n kaj iun Brown’on, mi vidis ilian 
interbatigon kaj ilian publikon. Boksistoj, pugnobatalo kaj 
publiko estas aliaj ol en Ameriko, sed samtempe la sa
maj. I ro tio la diverseco de longitudo kaj latitudo estas ne 
grava.

9 «-I ^

pariza VVonderland estas salono de 
mirindajoj. Gi estas plena gis la limoj de ebleco, kvan
kam malestas lokoj pli malkaraj ol 4 Sni., kaj la unuaj vicoj 
kostas po 40 Sni., la logioj po 24«) Sm. Nek Pati, nek Marini, 
nek I aderevskij aŭ Godovskij havas tiajn prezojn. Ĉu dolca 
voco ati sonoj de Stra diva riti s ’a violono estas indaj, ke oni 
pagu por ili neaŭdite-grandajn sumojn ? Tute alia afero 
estas, se oni rigardos, kiel dekpuda pugno de Sam-Mak- 
\ e a  frakasos ripon de Brovvne !

Meze estas rondo, c irkarta  per snuro kaj kovrita per 
ha rori ca tapiso. Ni atendas la luktontojn. Ni atendas febre 
far ni scias, ke la batalo estos serioza kaj ke estas fre grave

kImJ aros aI la a,ia « Knock-out ». Ni scias, ke la pugno 
J l e  Mak-Vea povas mortigi bovon. Sed el jurnaloj ni scias, 
ke Browne ankan sin pretigis dum jarduono. Li kutimigis 
sin al I rapoj. Sindonemaj amikoj ĉiutage frapadis lin per 
multpezaj pugnoj en la nazon, en la dentojn, en la vangos
tojn. kiutage .li plifortigis la batojn. Kaj rezultate Browne 
tiel perfektigis, ke per lia nazo oni povas rompi timonstan- 
gon. La ripoj estis perfektigataj laŭ speciala maniero. 
Brovvne k u ig i s  sur Ia plankon. Korpulenta dikulo starigis 
sur lian bruston kaj ventron kaj saltis. Ĉiutageli saltis pli kaj 
f  ‘ “ ’ en‘8ante la kalkanojn en la korpon ; Browne pufigis 
kaj distingis. Kaj tiel li alkutimigis pufigi kaj distingi, ke se 
nun sur )i,n falus de la Ejfela turo « la premiito de la mon
do .* mem, Bro\vne nur iomete skuigus.

lli eliris, haltis. Eksvingis kaj turnis la manojn, iom kuris 
renkontigis, kunpremis la kapojn, dissaltis, kaj subite la 
nigra Sam-Mak-Vea suprenflugis, d ispendig is en la aero 
kaj -  uli ! -  lia mortiga pugni, trafis la korflankon de 
Browne, kiu disjetis la piedojn kaj falis malantaue,!. Ciuj 
salte levigis. Aplaŭdoj, krioj. Sinjorinoj en la logio apud nii 
svingas la naztukojn, iliaj okuloj brilas. Belege ! Kiel tigro !
En la aero, tute en la aero ! « Knock-out » ?

Sed Brown ekzercigis ne vane. Kvar sekundoj, -  kaj jen
li jam staras. Klininte Ia kapon, kiel bovo, kvazaŭ giba 
dika, kovrinte la okulojn per la mano, li jetas sin kontraŭ 
Sam-Mak-Vean kaj ekfrapas...la aeron. La « Tigro» forsaltis, 
kaj de flanko ekbatas Brown’on en la mentonon. Browne 
estas sur la tero kaj denove la ĉeestantaro blekas kaj genias 
pro admiro. En la brovon I En la ripon I En la nazon ! En 
la vangoston ! En Ia korflankon ! kaj de ĉiu frapo Browne 
kiel stipo falas teren. Li falis jara dudek fojojn, kaj kiel 
vera ludilo-nerenverseblulo ne pli pli malfrue, ol post kvin 
sekundoj denove staras. La nazo kreskis kaj ŝvelis. La tuta 
vizagego estas kovrita per sango. Unu okulo ne vidas. La
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korpo estas purpura. Sed Browne staras ! Oni aplaŭdas al 
la * Tigro » sed oni jani admiras Brown'on. Tio ja estas 
diablo ! — Ne, li efektive estas kaŭĉuka. — Nenion kun li 
faros Sam-Mak-Vea I Kaj Brovvnc, Hera pro sia « sukceso » 
grave sidas sur la sego. Oni delikate masatas lin, malseki
gas per io, alsidas Jan pudron ..

I Daurigota.) Trad. S. Onin cki- (Tomsk., Siberio).

V e n a s  n o v a  R u s u jo
Kvankam nia lando nuntempe elspezas malmulte da mono 
por nia popola klerigo, precipe kompare kun aliaj regnoj, 
kvankam fie ni en la Umejoj estas malmultaj lernantoj kaj 
granda parto de lii junularo restas ekster lernejo, tamen oni 
devas konstati, ke la progreso de la popola klerigado dum la 
plejlasta tempo farigis suiiĉe rapide. Tio okazas precipe en 
la industriaj regionoj. Ekzemple, la Moskva gubernio rapide 
farigas legoscia. Vere, fti estas industria gubernio kaj enhavas 
grandparte urban logantaron, sed tiu urba logantaro estas 
multe ]>li legoscia ol antaue.

La ciferoj klare montras, kiom rapide progresas la klerigo 
inter la laboristoj de la Moskva gubernio. Se nunetempe 
inter la maljuna generacio aĝa de pli ol 60 jaroj, legosciaj 
laboristoj estas 31), 7 %, la procento fie la junaj elementoj 
pialtigas kaj de 12 gis 13 jaroj, l e g o s c i o j  estas 93, 4 «/°-

Inter la virinoj, tiu progreso estas ankoraŭ pli interesa.ĉe  
la maljuna generacio aga «le GO jaroj kaj pli, la legosciuloj 
reprezentis I, 9 "fo, kaj en la parto aga de 12 gis 15 jaroj la 
proporcio jam atingas 74, 3 ®/0. Precipe intense progresas la 
plialtigo de leg- kaj skribscio dum la lastaj jaroj : videble 
venas nova Rusujo.

Anstataŭ malklera, senalfabeta Rusujo venas legoscia 
Rusujo I

Tiu i i promesplena fakto eerte nin kuragigas kaj instigas 
nin al plua energio en la necesa batalado kontraŭ la popola 
malklereco. Kiom ajn malmulte da mono ni elspezas por la 
instruado, la postuloj de la vivo estas tiel fortaj, ka malgraŭ 
eiuj baroj kaj malhelpoj, la klerigo de la popolamasoj ne
dubeble progresas.

D-ro. J. O je szti v.
Trad. A. Kon (Varsovio).

- D r e a d n o u g h t s  k a j  Ŝ ip eg o j  (I)
De kelkaj jaroj, oni internacie multe sin okupas pri la 

potenco «le la diversaj nacioj tiel je la vidpunkto de iliaj 
ŝiparoj kiel je la vidpunkto de iliaj terarmeoj, kaj oni vidas 
regnojn, kiuj gis nun malmulte interesigis pri maraferoj, 
kiel ekzemple Austrio kaj Italujo, kiuj febre surakvigas milit
ai pojn pli kaj pli gravajn.

Oni ofte audas pri kirasŝipoj nomataj Dreadnought, sed la 
sencon kaj originon de tiu vorto oni ne suiiĉe konas, tiel ke 
ofte oni gin malglate aplikas. Kiel la Usona militŝipo, Monitor 
surakvigita antaŭ kvindek jaroj, donis sian nomon al tuta 
klaso «le ŝipoj, tiel same la angla kirasŝipo Dreadnought, t. e. 
Timu nenion, surakvigita la 10-an. de februaro larikaj uzita 
de la komenco de 1907, farigis la tipo de linia ŝipo, tiel ke 
oni povas «liri, ke ĉiuj kirasŝipoj uzitaj antaŭ gi reprezentas 
jam nur materialon «le «lua aŭ tria graveco.

La angla admiralo Maban montris, ke la precipa karaktero 
«le la Dreadnoughts konsistas en tio, ke ilia armejo estas
koncentrata en malgranda nombro de kanonoj tre dikaj, kiuj
prefere devas havi ĉiuj la saman kalibron. Tio ĉi cetere ne 
estis severe aplikita de ĉiuj ŝiparoj, kaj la potenca japana 
Sittzunia de 19.800 tunoj, same kiel la francaj kirasŝipoj 
Jean-Hart, Danion, k. t. p., posedas du kalibrojn de kanonoj. 
Oni cetere konstatas evidentan emon pligrandigi la dimen-

(1) KI n Journat de deneve ».

siojn de tiuj potencaj militŝipoj. Ekzemple, en Britujo,la unua 
Dreadnought havis nur 18.200 tunojn, dura la postaj havas 
19.250. Argentino nun konstruigas du de 18.000 tunoj kaj 
tiun mendon Brazilujo respondis per mendo «le tri ŝipoj de
19.000 tunoj ĉiu. Gis 1907, Germanujo havis sur la maro nur 
liniajn ŝipojn de 13 ĝis 14.(KM) tunoj ; sed kun siaj nunaj ardaj 
mari st emaj ambicioj, ĝi de tiam surakvigis kvar Dreadnought 
de 18 000, poste kvar de 21.500 kaj en 1911-1912 ĝi ankoraŭ 
surakvigos ses samajn. Krom tio, gi ankoraŭ posedas du 
ŝipojn de 19.000 tunoj, kiuj estas alnomataj Superdreadnou- 
ghls. Kaj, ĉar la brita admiralitato temlencas pligrandigi la 
kalibron de la kanonoj, kiujn ĝi instalas sur siaj fortaj ŝipoj, 
la Germanoj pligrandigas de 25 ĝis 33 centimetroj la dikecon 
de la kiraso por la ŝipoj, kiujn ili eslas konstruantaj aŭ pro
jek ta ta j .

La rusa ŝiparo, kiu Sajne estis mortinta post la malvenko 
ĉe ĉuŝima, tiel bone restarigis, ke gi nun finas ses Dread- 
nonghte armatajn ĉiu de dekses kanonoj kaj kvar de 2S.300 
tunoj ĉiu kun dekdu kanonoj de 305 milimetroj, kaj la sur- 
akvigo «le tiuj ŝipegoj okazas en granda solenejo kun la 
ĉeesto de la caro kaj lia familio.

Siaflanke, la itala ŝiparo ne restas malantaŭe. Je la fino 
de la lasta jaro, ĝi surakvigis la Dante Alighieri de 19.500 
tunoj kaj nun konstruas tri grandajn krozŝipojn de 22.000 
tunoj. Aliparte, regno, kiu havas nur malmulte da maraj 
linioj kaj gis nun malmulte zorgis pri tiu elemento, nome 
Aŭstrio-Hungarujo, ankaŭ volas montri tie sian potencon 
kaj solene surakvigis en Triesto la Viribus Unitis, bela 
kirasŝipo de 22.000 tunoj kiu surportos dek-du kanonojn
de 305•milimetroj.

Estas rimarkinde, ke la ingenieroj de la tri lastaj supre 
cititaj regnoj alprenis sufiĉe gravan novajon en la armado 
«le la Dreadnoughts. t. e., ke anstataŭ havi kiel gis nun nur du 
kanonojn en ĉiu tureto, ili dispartigas la dikajn kanonojn de 
305 milimetroj en supremetitaj turetoj, el kiuj ĉiu entenas 
tri kanonojn. Alia interesa elemento en la konstruado de la 
Dreadnoughts estas la konstrumaniero de la mastoj. Tiel, la 
britaj mastoj estas rekoneblaj unuavide dank’al tio, ke ili 
estas nigraj kaj en formo de tripiedo ; ĉiu cl ili fakte estas 
formata el tri mastoj klinitaj kaj kunigitaj ĉe la supro. 
Male, la Usonaj mastoj estas kagmastoj, kies karakteriza 
silueto memorigas la tiel konatan Eifelturon. Tiuj tre altaj 
mastoj estas efektive formataj per speco de plektajo kaj pro 
sia fleksebleco mem povas senpune elporti bombardiĝon, 
ĉar la kuglegoj ilin trapasas kaj truas, sed ilin ne detruas, 
kvankam kompreneble difektas.

La motoroj de la plej lastaj Dreadnoughts estas generale 
vaporturbinoj. Tiaj ili estas ĉe la francaj kirasŝipoj Danion, 
Condorcet kaj Waldeck-Rousseau, kiujn admiralo Lapevrere 
antaŭ nelonge kondukis de Brest gis Toulon je la rapideco 
da 17 marmejloj de 1850 metroj hore. Tiu rapideco estis tute 
regula dum la vojago, kio certe montras la profiton de tiuj 
turbinoj. Sed ili, kiel tiuj de la Dreadnoughts, estas karb- 
manĝgeguloj; de Brest gis Toulon ĉiu el ili konsumis 400.OOO 
kilogramojn en 24 horoj, kio reprezentas elspezon dii 4.800 Sm. 
poiage por ĉiu kirasŝipo.

La fervora vetbatalado tle la grandaj regnoj en la konstru
ado de Dreadnoughts kaj Superdreadnoughts estas do kons
tanta fonto de grandegaj elspezoj, ĉu por repagi la intere
zojn de la elspezitaj kapitaloj, ĉu por la salajroj, ĉu por la 
prizorgo de la ŝipo mem kaj de giaj maŝinoj, ĉu fine por la 
karbo, kiun ili konsumegas. Ni ne parolas pri la kolosaj 
sumoj, kiujn reprezentas ilia konstruado kaj kiuj kelkafoje 
estas nuligitaj en unu momento, kiel okazis en la jusa 
katastrof tle Toulon.

Kio estas plej malĝoja en tiu konkurado estas, ke fine tiuj 
grandegaj elspezojn, kiujn pagas la trankvilaj kaj laboremaj 
popoloj havas nenian alian celon, ol fari kiel eble plej multe 
da domage al ia alia nacio, ne sole nc-niigante giajn ŝiparojn,



341 ★ ESPERANTO * 5
sed ankaŭ mortigante aŭ vundante giajn oficirojn kaj giajn 
soldatojn. Kiel malpli nauzigaj, kiel pli interesaj kaj simpatiaj 
estas la stimulo kaj konkurado, kiujn prezentas al ni ne la 
registaroj, sed simplaj komercaj entreprenoj de martranspor
taj, speciale tiuj, kies celo estas perfektigi senĉese kaj plira
pidigi la ŝipegojn, kiuj tra Atlantiko komunikigas Usonon 
kun Eŭropo.

tDaurigotaj. Ed. Lulu* (Genevoj. Trad. A. R.

L a  m e d i c i n a  h e lp o  e n  la  S ib e r i a j  v i l a g o j
Medicina helpo, kiel ankaŭ aliaj faktoroj de kulturo -  

agronomio, popolinstruado — estas en Siberio tre malbone 
arangataj. Midtaj lokoj eĉ tute ne havas ĝin — nek malsanu
lejon; nek kuraciston kaj lian helpanton, nek akuŝistinon. 
Kaj mi ne scias, kiaj kaŭzoj de simila malordo estas la plej 
ĉefaj : ĉu nezorgemeco de rusa tre konservema registaro, 
kiu entute malmulte faras por vera hono de 1’popolo, ĉu 
nehonesta sintenado de Rusujo rilate al Siberio, kiun ĝi 
konsideras kiel duonfilinon, ĉu vasteco de la Siberia teritorio, 
malebligas starigi en Siberio mediclbhelpon. (Se la registaro 
bonvolus plibonigi Siberion, ĝi povus tion bone arangi, 
interalie donante al ĝi « zemstvo »>, t. e. lokan memstare
con, kiel ĝi donis por Eŭropa Rusujo, sed ĝi preferas ekzili 
tien politikajn « krimulojn »>, kiuj estas la veraj filoj de nia 
patrolando) Do, mi ne scias sufiĉe bone la ĉefaj n kaŭzojn 
fle la malzorgo de la rusa registaro (pli vere, ĉiuj supreciti
taj kaŭzoj havas sian influon), sed mi bone scias, el propra 
sperto, ke ĉio, kio koncernas la popolinstruadon, agronomion 
kaj medicinan helpon estas tute malbone organizita. En la 
nuna artikolo, mi konatigos vin kun la medicinhclpo en 
nia Transbajkala regiono, des pli, ke en la aliaj regionoj 
de Siberio la afero ne estas pli bone. Antaŭ du jaroj, mi logis 
en vilago Doronino, ĉe la bordo de rivero Ingoda, je distanco 
da 150 kilometroj de Ĉita, Cefurbo de Transbajkalo ; je 50 
kilometroj, estas la lasta rusa vilaĝo Tanga, post kiu komen
cigas Mongolio. Do, de Tanga ĝis ĉita , la distanco egalas 200 
kilometrojn, kun 24 vilagoj, kaj por tia granda regiono 

■ekzistas nur unu kuracisto kun du helpantoj. Ne opiniu, ke 
la doktorhelpantoj havas malsanulejon; ne, ili nur havas 
akceptejon ; por seriozaj okazoj, ili estas petataj viziti la 
loĝejon de la malsanulo. Nun, vi komprenas, kion povasfari 
unu feldŝero, t. e. doktorhelpanto, tiu I (havas grandan 
regionon kun malbonaj vilaĝaj veturrimedoj, 2) havas tre 
nesuliĉan apoteketon kaj ricevas de la vilaganoj monhelpon 
da 200-300 Sm. jare I (tia sumo sufiĉas nur por aĉeto ricino
leon, sodon kaj « tanalbinum » por kamparanoj I ), 3 la hel
pantoj ne havas la rajton operacii (nur kelkaj maloftaj estas 
akuŝistoj) kaj havi venenojn. Do, la supre citita regiono estas 
nur kun unu kuracisto, kiu nur kelkfoje duni jaro, vizitas 
sia regionon, ne sole por kuraci la logantaron, sed por — laŭ 
ordono de pacjuĝisto— fari aŭtopsion I Multaj vilagoj tute 
ne ricevas medicinan helpon, ĉar oni devas veturigi « feld- 
ŝeron », kiu logas je 40 kilometroj, aŭ estas tre okupata, aŭ 
veturis en alian lokon. La vilaĝano — anstataŭ li, venigas ian 
malkleran maljunulon aŭ maljunulinon, kiu, nenion sciante, 
nur faras sensencajojn kaj pli ofte malutilas ol utilas. La 
kompatindaj vilaĝaninoj,ekzemple, multe suferas dum aku- 
ŝado ; se la akuŝantino ne povas akuŝi, la fi-akuŝistino sup- 
renpendigas ŝin al la plafono kapon supren, skuas ŝin, sidi
gas ŝin en vaporbanejo, k. t. p. Antaŭ ne longe mortis en 
mia paroho iu vilaĝano : li veturis sur ĉaro hejmen, iomete 
drinkis kaj falis teren. Anstataŭ venigi kuraciston (je 47 kilo
metroj), h venigis lamaon (burjata pastro; ; la lamao ne 
helpis ; li venigis ian malklerulon, kiu ordonis mortigi Safon 
kaj ĉirkaŭmeti la malsanulon per varmaj internajo], jus 
elprenitaj de mortigita ŝafo ! Kompreneble, la malsanulo 
ricevis paralizon kaj mortis... « Feldŝeroj » plendas, ke oni 
ne donas al ili la necesajn ilojn por akuso kaj aliaj bezonoj; 
ili estas devigataj aŭ aĉeti ilin el sia propra mono aŭ labori

sen la necesaj iloj ; ekzemple, ĉe nia « feldŝero o mortis 
kelke da virinoj pro hidropso nur tial.ke li ne havis mal
multekostan ilon por operacio. Sed eĉ tio, kion havas la 
« feldŝeroj «estas malbonkvalita, ĉar oni ne sendas ofte al la 
vilaĝa apoteko tion, kion oni petas kaj bezonas aŭ sendas 
ĝuste tion, kio estas senbezona. Sed kion fari ? Ui vilaĝaj 
kuracistoj estas mizeraj personoj, kiuj ne havas la rajton 
memstare mendi, kion ili bezonas. Al ili la kuracistinpektoroj 
sendas, kion ili ricevas el firmoj kaj sendas en la vUaĝojn 
netaŭgajojn, laŭ la tica proverbo « prenu, diaĵo, tion, kion 
nii ne bezonas ».

Nun mi priskribos alian kuracistan regionon de nia Trans
bajkalo, kie mi nun loĝas, en vilago ŝergolĝin, je distanco da 
42 kilometroj de vilaĝo Krasnij .lar (kie estas postoficejo), ĉe 
la bordo de rivero ĉikoj. Mi loĝas en « ursa » angulo, mal
proksima je 200 kilometroj de la plej proksinia fervoja linie, 
apud limo kun Mongolio, inter rusoj kaj indigenaj burjatoj. 
Kuracisto loĝas en Krasnij .lar kun unu helpanto; alia hel
panto loĝas en Urluk (85 kilometroj de Krasni Jar). La 
regiono de nia kuracisto estas tre granda kaj havas loganta
ron da 77.000 homoj. Portiuj 77.000 logantoj ekzistas do nur 
unu kuracisto en Krasnij Jar, kie estas akceptejo, sed nenia 
malsanulejo ! ĉu  iii povas laŭdi registaron, kiu devigas 
popolon pagi grandajn impostojn, rektajn kaj nerektajn, kiu 
trovas sufiĉe da niono por pagi multajn altrangulojn kaj ne 
trovas monon por certigi al la popolo pli bonan medicinan 
hcljion ? Pro tiu manko multaj el miaj parokanoj mortas sen
helpe, iliaj edzinoj turmentigas por akuŝi kaj helpon petas 
ĉe... Ia jia stro ! Jes, pastro helpas... por akuŝi, ĉar li estas la 
sola klera homo en la vilaĝo, sed malgradi sia klereco li 
nenion komprenas en afero de akuso kaj povas helpi nur 
per... subteno de superstico : efektive, nia popolo kredas, ke 
se naskintino ne povas akuŝi, oni devas nur peti pastron 
eniri en pregejon kaj malfermi la « caran pordon » de r a j 

taro, kaj la malsanulino akuŝos. La pastroj plenumas Ia dezi
ron de la petegantoj, ĉar... ĉu ili povas rifuzi lastan esperon  
de malesperuloj ? Mia konato, kuracisto en Krasnij .lar 
rakontis al mi el sia praktiko la jenan teruran mirindan oka
zon : oni veturigis lin por viziti virinon, kiu neniel povas 
akuŝi. Kiam li esploris la staton de la suferantino, li trovis 
ke la naskiĝonto jam mortis en la ventro de la virino; 
necese estis ĝin eltiri, sed li ne havas hokon por tiu eltiro! 
Kion fari ? Li devas savi la virinon, kaj tion li povasfari mu
se li havas hokon. Li multe pensis kaj finfine kuragigis; li 
ordonis trovi grandan feran najlon (ĝin trovis eltirinte el la 
muro), porti ĝin al formisto, por ke li farii el gi hokon ; kiam 
la hoko estis preta,li malinfektis ĝin kaj faris la operacion. 
Poste kelke da tempo li revidis la operaciitinon en bona 
sano I

9

Jen kiel vivadas la suferanta premata popolo ! luj homoj, 
el mia lando, riproĉos min, ke mi eksterlanden diskonigas 
la « polvon kaj balaajon de mia hejmo », sed rai ne havas 
la rajton silenti. Necese estas, ke la kultura mondo sciu pri 
tiuj faktoj kaj konu,kiu estasla vera malamiko de 1’progreso.

Pastro I. Skuiszv,(Subdel. Krasnij .lar, Siberio).

E sp era n tia n o j ! R e p a g u  a l v ia  D e le g i to  v ia n  k o tiza -  
ĵon p or 1912 . (50  sd  ).

F irm oj I Se v i  d e z ira s  e s t i  a n o n ca ta j  e n  la J a r lib ro  
de U. E. A. por 1 9 1 2 . (9 .0 0 0  ek zem p lero j)  r a p id u  a l iĝ i  
k ie l  E sp era n tia j  E n trep ren o j  I

E sp e r a n tis ta j  Societoj I S e  v i  d e z ir a s  e s t i  e n r e g is tr i -  
gataj en  la  O ficia la  J a r lib ro  d e  U. E. A. p or 1912 ,  
a l iĝ u  k ie l  E sp era n tia j  E n trep ren o j  I

K o lek tis to j ,  L ab oristo j , V ir in oj I A l iĝ u  al la  n o v e  
k reita j  fakoj (5*» sd .) I

F e r v o r u lo j ! S e  v i  d e z ira s  fa c i l ig i  la ta sk o n  de U .E .A .
n e  h e z itu  aliĝfi k ie l  S u b te n a n to j  d e  n ia  A so c io  (k o ti
zaj© : 2  S m .)  !
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ESPERANTA LIT ER A T U R O
Stark. — E sp e ra n to -K a le n d e r  1913. — Centra I-V er! ag

kir Esperanto und Stenographie, Magdeburg, Sm. 1.
Tiu lukse eldonita kalendaro konsistas el 365 O kitaj  

d ir o ta j  folioj (20 x  11) fiksitaj sur kartono. Aparta fortika 
kovrilo ebligas bindi kaj libroforme konservi la eldiritajn 
foliojn.

Iji teksto estiis zorge kumetita kaj redaktita. Nur la unuaj 
folioj enhavas kelke da germanlingvaj klarigoj, sed ĉiuj 
ceteraj estas en Esperanto kaj konsistigas veran enciklope
dion pri nia lingvo kaj movado : dialogoj, anekdotoj, f u 
zioj, humorajoj, instruoj pri Esperanto, eltiradoj el verkoj, 
ĉek bankaj aferoj, parolado de Za m eobo f, k. t. p.

Sekve ĉiutage oni povas legi interesan pagon kaj sin amu
zante instruigi pri niaj lingvo, literaturo, institucioj...

Mi sincere konsilas al Ciuj grupoj, al ĉiuj esperantistoj, ke 
ili senprokraste mendu tiun tagkalendaron : ili ne dom agu
sian spesmilon ! ^

0 '  ' i 

• 0

P o rtreto  g r a v u r a ^  de D-ro L. L. Z am en h of, ekstera 
grandeco 22 x  UI. Ricevebla nur per la E n ir a n to  propa- 
yanda-Instituto, Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 15. — Prezo afr. 
Sm. 0.85.

Ne vidinde tiun portreton, mi povas nur citi la jugon de 
S-ro Feliks Zamenhof, la frato de nia majstro, kiu diris ke 
« la portretii estos la plej vera , e t  la plej bela el a a j  e k z ita n ta j ».

%
•  •

E lekto  el G erm a n a  K a n ttrezo ro  d e  Erk. — 37 kantoj 
kun notoj por kanto kaj fortepiano. Eid. C.F. Peters. — Ri
cevebla per Esperanto-Propaj.-Instituto, Leipzig 15. — Sni. 1.

En tre bona artikolo S-ro A. Herman! antaŭ nelonge (Ionis 
jenan atentindan konsilon : <- Oni ne kantas en nioj (francaj) 
rondoj, kiel en la anglaj, kaj ni ne konas la esperantajn 
Kantojn. La dua fakto estas sekvo de la unua, kaj ambaŭ 
estas beda tiri miaj. Ni estas tre praktikaj homoj: sed ne tute 
praktikaj ; ĉar alie ni utiligus praktike la sentemon kaj iom 
da idealismo, kiuj ludas sufiĉe efikan rolon en nia movado. I 
Organizo de specialaj kalifornioj estas alia formo de agado 
rekomendinda... Ili alportus en niajn kunvenojn atmosferon 
de delikata Carino, kiu allogus kaj restigus multajn kaj 
farigus ellkriĉa por la progreso de esperantismo ».

Tiel gustatempe eldonigas de la firmo Peters tiu belega 
kanttrezoro enhavanta la plej konatajn popolkantojn germa
najn kun tre bonstila traduko farita per la zorgo de (i. E. A. 
La germanaj esperantistoj kore salutos gian aperon, sed 
ankaŭ la negermanaj gajigos siajn amuzajn kunvenojn per 
kantado de la arioj el ĉi tiu belege eldonita verko.

9 *

Ganthe.ro/. -  E sp eran to  kaj Ido, trad. L. E. Meier. — 
Esperanto-propaganda-Instituto, Kaiser Wilhehnstr. 15. — 
Leipzig. Prezo : Sm. 0,10.

La \V-an ^apitron (p. 275*31'») de la bonega verko de S-ro 
Gautherot (la Ouestion de la Langue auxiliaire internatio
nale, Paris, Hachette, Sm. 1,40) tradukis S-ro L. E. Meier. 
Krom 2-3 eraretoj (ekz. p. 15, I. 2 kaj p. 16, I. I), la traduko 
estas generale gusta kaj gi instigos la legantojn de ĉi tiu Ca
pitro, ke ili legu la tutan originalan libron.

• *

Prof-ro Marcel Finot. -  V idajoj de S e n lim o , originala 
traktato. — IO spesdcka Biblioteko Esperantista N-ro 5-a. —
Esperanto-propaganda-instituto Leipzig.
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Tiu 24 |>a£a verketo konsistas el tri ĉapitroj, kies suges
tiaj titoloj estas: la ĉ ie lo  — la Steloj — mirindajoj de 1’Suno. 
Dank’al la simpleco kaj klareco de majstra stilo, eĉ la per
sonoj ne instruitaj pri kosmografio tre facile komprenos kaj 
plezure, eĉ emocie, legos tiujn altintercsajn pagojn. Estas 
por la spirito vere superĉarma guo traflugi la senliman spa
cegon sub la lerta gvidado de profesoro M. Finot. Laĵusle-  
ginto plendos, ne pri senlimeco de rtraflugado. sed nur pri 
la troa mallongeco de ^gvidlibro.

John Rankin. — La R e$ o  d e  la  Ora R iv er o  a ŭ  Ea N i
graj Fratoj, trad. !vy Kellerman. Esperanto Verlsg Mocller 
kaj Borel, Berlin. Prezo : Sni. 0.10.

Bonega traduko de ĉarma fabelo de Raskin. Mian laudon 
ini pravigas per la jena citajo (p. 5) : « Pratempe en kasita 
kaj monta parto de Stirio estis mirinde kaj abumle produk
tema valo. Cii estis tute ĉirkaŭata de krutaj kaj ^tonplenaj 
montoj, levigantaj en pintoj, kies altaj suproj estis ĉiam n e 
kovrataj. De tiuj malsuprenfalis multaj torentoj, en sence
saj kaskadoj, l uu el ĉi tiuj falis okcidenton, traas la flanko 
de krntegajo tiel alta, ke post kiam la suno jam subiris al la 
cetera mondo, kaj ĉie malsupre mallumigis, la sunradioj 
ankoraŭ brilis rekte sur tiun kakadon, tiamaniere ke ĝis si
milis oran pluvon. Tial la ĉirkaŭa lupolo  nomis gin la Ora 
Rivero. »

Rimiukoj : p. 6 , senpage de la domo (el da domo), p. 8 . 
gastigi ion (iun), p. 26, nenion da (neniom), p. 28, estis direk
titaj (direktataj?), p. 33, suprizigis (surpriziĝis), p. 34, peti
gis (petegis), p. 3(5 skuis ili (ilin), p. 40, vinujoj (vinberujoj, 
vinberejoj).

S  •

A liaj r ic e v ita j  verkoj. — Lecliec de la delegadon pour 
In d u z io n  d’une langue auxihaire internationale. Recueil de 
documents. — Paris, Office Centra! Etperantiste, 51, rue de 
Cl ici! y. Prezo (ne montrita).

Ii. Hodler. — D er E s p e r a n t is m u s .  — Universala Espe
rantia Librejo. Boerse n stra sse IO, Genf (Sch\veiz). — Preis : 
20 Pfe!» n i g.

A  V i la g n ie lv  K erd ese . — Irta Kozma Janos. Ara 20 filler.
Szerencs Nyomatott Simon Jozsef Ronvvnvomdajaban PUL

E sp era n to  H an d b oek je . — Prinsestraat 48. S’Graven- 
hage. (Propaganda broŝuro). Prijs : van 10-24 ex. 3 1/2 cent.

A. A. Saliarov- — S ig n ifo  d e  ak cia j soc ieto j por la Espe
ranta movado. — Moskva librejo Esperanto. 26, Moskvo 
Rusujo. Prezo : Sm. 0,05

E n g lis h  a s  a n  in te r n a t io n a !  la n g u a g e ,  bv prof. Al- 
bert-Lcon (iuerard , reprinted fron! the popular Science 
Montilla, october I Ol I. — Universala Esperanto-Asocio, IO, 
rue de la Bourse, Geneve (Svisujo).

M U Z I  K O

La h im n o  e s p e r a n t is ta  de Tmajstro L.-L. Zamenhof, 
muziko de VVolfgang Schaumburg, Leipzig, Schaumburg- 
Fteischer’s Verlag. Prezo : I Sin.

H im n o  E sp ero , melodio por Soprano ati Tenoro, poezio 
de L.-L. Zamenhof, muziko tle Henri Coppet, Vendebla ĉe la 
aŭtoro, 170, boulv. Porfire, Paris (17®).-Prezo : 0.60 Sm.

S a lu to  a l B e lgu jo , poezio tle H. Me oa ida, muziko «ie
F. de Menil. Eldonejo « Espero •>, Prinsestraat, 98, Hago
(Nederlando). Prezo : 0.40 Sni.

A l M on tm artro , himno, poezio de J.-C. Chaigneau, mu
ziko de F. de Meni!. 51, rne de Clichv, Paris. Prezo : 0.10 Sra.

V e k t o .
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p  o  E S P E R A N T ISMO o

n i i  N i n  l i E G A f l T A R O

Ni r e m o r i g a s  al aiaj legantoj, ke ui deziras k  k u a l a b o r o n  cle 
Jael eble plej bi uilaj Mm ideanoj por la redakto de la rubriko  « Es
perantismo ». Ne necese estas skribi le t e r  oj u : plej otu* sufica* post
parto . N i plezure eo presos ĉ iu jn  i» f o r »  oju pri mova Jo , sed 
kompreneble ni devos kelkfoje resum i, ĉ a r  m ankas al ni loki). Ni 
reko men ilas al belpootoj U precizecon ; ili bonvolu indiki L  daton 
de ĉiu fakto (parolado, kurso, k . t. p.), 1« devenon de ĉ w  informo. 
P or  artikoloj en naciaj jurnalo j oni sendu al a i,  se ne la jurnalon 
mem, alm enaŭ gian titolon kaj daton, Ja nom os de la urbo , kie ĝi 
aperas, kaj resum an enhavon de Partikolo. Plue, kiam komitato or
ganizas nacian au  provincan k o n s s o n  aŭ  eĉ feston iom gravan, 
estas konsilinde konigi al nia redakcio kiel eble plej frue la daton 
kaj p rogram on  de tiu okazontajo. Tiela reklam o ne estas vana p o r  
Ia sukceso. Senutile diri, ke ni poste danke ricevos iom detalan ra
porton pri Uaj manifestadoj de nia vivado. Ĉ iuj k o r e s p o n d a j  devas 
alveni an tan  la 72* kaj 27a de ĉiu monato al la adreso : « E speran
tio rue  de la Bourse, IO, Geneve, Svislando.

O N I K O N G R E S A S  !

La u n u a  k o n g r e so  d e  G aliciaj E sp era n tis to j  oka
zis la 4-an. kaj 5-an. de novembro en L\vow, cefurbo de 
Galicio. En la kongreso partoprenis reprezentantoj de 
ambaŭ nacioj logantaj en Galicio, Poloj kaj Ukrainanoj; 
ceestis ankaŭ delegito de German-Aŭstria Esp.Ligo el Wieno.

La kongresanoj kunvenis unuan fojon la 4-an. postagmeze 
en la salonoj de Tehnologie Instituto, apartenanta al komerca 
kaj Industria Cambro, kie oni arangis belan esp. ekspozicion, 
en kiti la organizintoj sukcesis kolekti suflĉe multe da mate
riko, por klare montri la nunan disvastigon de Esperanto 
kaj giajn plej diversajn aplikojn.
Vespere okazis en salono de ĉi-tiea Esp.-Societo amuza ves
p r o  kun propaganda prelego, deklamadoj, kantoj kaj scen- 
prezentado.

La agadajn kunsidojn, kiuj okazis dimance, la 6 -an. de 
nov., en salono de Teknologia Instituto, prezidis S-ro 
D-ro. Godlevski (Del. U. E. A., en Lisko; kaj Pastro Sza re k. 
Oni diskutis pri la unuigota oka kongreso en Krakow kaj 
fiksis jam nune kelkajn detalojn de gia programo. Inter aliaj 
oni decidis prezenti en urba teatro la tragedion deSIo\vacki 
« Ma/epa n kaj, se eble, ankaŭ la operon de Moniuszko 
« Halka », anbaŭ en esperanta traduko de S-ro Grabovvski. 
La kongreso decidis inviti la episkopon de Lwow, pastron 
Bandurski, unu el la plej gloraj polaj oratoroj, por prediki 
en katolika diservo dum la oka. Lia Episkopa Mosto akceptis 
afable ĉi tiun inviton kaj firme promesis prediki dum kato
lika diservo.

Oni multe ankaŭ parolis pri tio, kiamaniere rondirigi la 
esp., ekspozicion tra tuta Galicio duni la alproksimiganta 
vintro, tiel ke ĝi jus antaŭ la Universala Kongreso trovigu 
en Krako\v.

Plej grava decido de la kongreso estis, kela jam-ekzistantaj 
grupoj kaj societoj fondu « Galician Ligon de Esperantistoj » 
al kiu povus aparteni Esperantistoj de ambaŭ nacioj logantaj 
en Galicio. Oni elektis specialan komitaton por studi projek
ton de la Ligo.

Inter aliaj priparolitaj aferoj ni notu la proponon pri 
esperantaj afiŝoj snrgluotaj eu vagonaroj ; post klarigo de 
S-ro. Rudnicki, distr. delegito de U. E. A. en Krakova, kiu 
montris tiaspecan aflŝon eldonitan de U.E.A. en Ĝenevo, oni 
transdonis la proponon al la Delegitoj de U. E. A., en Dis
trikto : Galicio.

La kongreso finigis per parolado de pastro Szurek, en kiu
li tre bele kaj elokvente priskribis siajn impresojn de Kato
lika Haga kaj Universala Antverpena kongreso. — H. II.

K R O N IK O
N ovaj gru p oj kaj societoj. — En ViUarroya de la Sierra  

(Hispan.); prezidas S-ro instruisto JozefoOrtigas. — J. O.
Jiii!c/arujo. — La nove proklamita « Bulgara Esp. Societo » 

komencis funkcii de la lo  oktobro. Gia estraro konsistas el 
S-roj : G. Aktargiev, p rez .; G. Atanasof kaj G. N iko lo v, vic- 
prez. ; At* Atanasof, se k r .; Mileo G eorgi ev, kas. ; Iv. Ncnov, 
b ib lio j ;  St. Minkov, B. Bojaĝiev, M. Hristov, konsilantoj. La 
Societo per manifesto invitis ĉiujn bulgarajn samideanojn 
aligi por komuna loboro. Unu el giaj propagandrimedoj estas 
la eldonado de periodaj flugfolioj disdonataj pofaske al la 
membroj, kiuj mem disdonados iliti al Ia interesigan toj. —
G. A.

En LeutkirvJi (German.). (Vidu « kunvenoj a). — D.
Ln Ik  cazevdle (A vejron, Franc.) kie baldaŭ malfermigos 

kurso. — G.
En V o j i  (Turkujo) sub la direktado de S-ro E. T. Mirktiĉ- 

jan, armena grupo. — G.
Insulo Kuba : en Matanzas (Prez. S-ro. Fioi) kaj en Habana : 

vegetarana klubo, per la klopodoj de la S. K. P. E. — A. C.
En Changchoivfu. (Amoy, limujo), fondita de Esperantianoj. 

Prez. : S-ro. P. C. Song, Danke akceptas ciajn propagan
d o j n -  — K. ĉ .  Ŝ.

N ovaj k u rso j. -  En Vii! arm ija de la Sierra  (Hispan.) ĉc 
la vespera nacia lernejo, de S-ro J. Ortigas. — O.

E j i  Laha tovice  (Bobeni.), tuj post grandsukcesa parolado 
de S-ro Parrish (9 novembro) ; la I decembro komencigis
speciala kurso por policanoj. La loka grupo havas «Sli mem
brojn. — J. M.

En Se he meni nge n (Nederlando), la I nov., ĉe la « Federa
cio de la Tramvojistoj .> ; partoprenas 29 oficistoj. Organi
zanto estas la grupo « Ĉiam Antaŭen m. - W. B.

En Stokholmo instruas S-ro Nylen, ĉe Ia societo « Interna
tionalis Concordia ». -r- J. L.

En Maranaho (Brazil.) unu ĉe la liceo, alia ĉe la Normala 
Lernejo. — G.

En Para  (Brazil) ĉe la societo « D. Baeuo », ĉe la instituto  
« Civico Juridico » kaj ĉe Ia « Union Espanola >. — G.

En Limoges (Franc.). Ĉc la junulina kolegio, kaj dua ĉc la 
Junulina Normala Lernejo. — L.

En Mŭnster (German.) kun 25 partoprenantoj ; gvidas nia 
Del., S-ro. O. Marquard. — M.

En Mannheim  (3 diversgradaj, 32 lernantoj. — K.
En Matanzak (Kuba, Ameriko), ĉ e  la Provinca Instituto. —

A. C.
En Capodistria (Aŭstrio). La 19 nov.Ĉe la normala lernejo ; 

gvidas S-ro. D. Cossaro, 45 lernantoj. — C.
En T nestc  (Aŭstrio) 6 nov., ĉe la laborĉam bro; instruas 

S-ro. D. Cossaro. — 7 nov. : malfermaj paroladoj de du 
publikaj kursoj en la supera teknika lernejode San Giacomo 
kaj en la gimnastikejo de la vojo Giotto; gvidas D-ro. A.Ghcz.

K u n v en o j  kaj festoj. -  En Gcetlingen (German.) La 
Uberstudenta Esperanto-Sekcio remalfermigis la X nov. kun 
9 membroj. Kunveno : Thŭringer Hoi. — IL S.

En Harmonii (Bulg.) la grupo rebalotis la komitaton ; 
prez. : S-ro Kirilov ; sekr. : S-ro M. Zidarov ; vic-pr. : S-ro 
Velev. Estas plie elektita propaganda komisiono. — P.

Al te li/k irch  (Wurttemberg, German.) organizis propagan
dan ekskurson la grupo en Memmingen. Paroladis S-ro



Hegnct pri Esperantismo kaj S-ro Dippncr pri L’. K. A. Nove 
grupo fondigis. Favoraj raportoj cii la gazetoj. — \V. I).

En lionngsous-Pois (Franc.) Ia 8 ^kt., jara festo de la 
grupo pro la malfermo de la kursoj. — M. G.

Parizo. — Okazis la 12 novembro, te  la granda amfiteatro 
Richelieu en la Sorbonne, solena disdonado de Ia premioj 
de la esp. konkursoj organizataj de la grupo pariza. Prezi
dis S-ro Lorcau, estro de la « Banque de France », kiu post 
raporto de S-ro C. Bourlet, prezidanto de la grupo, pri la 
generala agado dum HUI, faris interesan paroladon, espri
mante sian lidon ui Kaperanto kaj sian esperon pri baldaŭa 
venko kaj sukceso. Ankoraŭ Ceestis S-roj Rollet de 1’Isle, 
pre/., de la S. F. P. E., («-alo Sebert, ano de la Franca Insti
tuto ; S-ro Archdeacon, vic-prc*. de la nacia aeronaŭtika 
Ligo ; barono de M£nil ; S-ro M. Cenerniont, Del. I' E. A. 
S-ro (i. Chavet, I). Del. I . E. A. ; Sub-Del. kaj konsuloj de la 
pariza regiono ; reprezentantoj de la gazetoj Excelsior, 
C Aero, Le Pelit Parisien, J a '  Malin, Daita Mai!, k. t. p.

Dudekkvar lamentojn aplaŭdis (‘eestantaro da almenaŭ 
kvincent personoj. Gravaj francaj societoj estis sendintaj 
diplomojn al kelkaj propagandistoj : nia sindonema konsu
lino F-ino Rover ricevis la oran medalon de la Nacia Societo 
por la ktiragigado al la Bono. La muziko de la 4f>»a de in
fanterio ludis interalie « La Espero », kiun stare aŭskultis 
kaj aplaŭdis la audantaro, dum la fotografistoj de Excelsior 
faris kliŝajojn de Ia kunveno. — G. H. M.

Grasse. — Lastan sabaton H -an. de novembro, okazis la 
unua vintra kunveno de la tiea grupo, ĉedesto de S-ro 
Kolonelo Malton de la fianca ambasado en Pctersburg. 
Membro de lingva Komitato, kaj Honora Prezidanto de la 
(i ra sse a Grupo, honorigis nian Kunvenon. Li parolis pri 
u Vilero de Esperanto kaj afablege donis al ni multe da kura- 
gigantaj konsiloj, kiuj, ni esperas, stimulos la tieajn sami
deanojn pli propagandi pri nia lingvo. J. B.

En Kamienskaje (Mus.). 5 nov., dancvespero kun diversaj 
deklamoj kaj muziko ; parolado de S-ro. I. Bojanovvski pri
• Esperanto: gia naskigo, disvojigo, signifo por internaciaj 
rilatoj «*. — Z.

Paroladoj. — En Mii us t er (German.). S-ro. E. Stark, la 
I nov., okaze de esp. ekspozicio organizita de la loka grupo.
O. M.

En Limoges (Franc.). 9 nov., S-ro. Duris, p r e z id e  la grupo, 
ĉe la «> Junulina Kolegio •»; lo nov.,la  sama S-ro Cela « Junu
lina Normala Lernejo », Ceestis krom la lernantinoj Ciuj pro
fesorinoj kaj hi Akademia Inspektoro. — 16 nov .: Ce la grupo, 
S-ro. Laman! pri Esperantismo kaj U. E. A. — L.

En la grupo Kopenhago (Danujo) pri U. E. A., S-ro. A 
Hanser, Del., la lfi ntov. — H.

En Mannheim (German.). IO nov., S-ro. Kohan, [iri U. E. A. 
La 2.'t nov., S-ro L. Istei, Cela komercista Unuigo p r i« Bezono 
de L. I., kaj gia solvo per Esperanto. Plie, ekspozicieto. — K. 

En Trieste, Ce la laborCambro, D-ro. A. Ghez, 4 nov.

P a r o la d v o j a ^  de S-ro. P a rr ish . — Laŭ la informoj 
kiujn ni ricevas pri la paroladvojago de S-ro. Parrish, la 
vojago estas plena sukceso. La praktikeco montras al la 
skeptikaj homoj, ke Esperanto jam nun taligas, kaj la grupoj, 
kie S-ro Parrish paroladis, sciigas al ni, ke ili per tio gajnas 
pli da lernantoj ol per pure propagandaj paroladoj. Ni tre 
gojas pri tiuj informoj, kiuj montras, ke ni iras la gustan 
vojon. Espereble la paroladvojago de nia konata « Parola, 
disto Privat entos akompanata de sama sukceso. Kiu dezi
ras specialajn informojn pri ambaa vojagoj skribu kiel eble 
plej baldaŭ al nia Centra Oficejo.

E sp eran tia j  D is tr ik ta j  k u n v e n o j .  — Bavarujo. — 15 ok
tobro. sub la prezido de S-ro. Ma ure r, distrikta Del. Malfer
mante. S-ro Maurer konstatas, ke la stato de U. E. A., en la 
distrikto estas kontentiga kaj ke generale la agado de la Del.

8
i estas fervora. La membraro atingas 210, kaj Bavarujo okupas 

la duan vicon en la 84 distriktoj. Tiu fakto instigu Ciujn al 
plua sukcesa laboro. Jen estas la Cefaj decidoj alprenitaj 
de la kunveno :

( ii  esprimis la deziron, ke eo ĉiu urbo dep li  ol 20.000 logantoj la 
d istrik ta  Del. klopodu por elekti Del. S-ro. M aurer estis unuanime 
konfirmita kiel distrikto Del. La kunveno instigas ĉiujn Del. eldoni 
gvidfolion. F irm a decido pri Ia d istrik ta  afiŝo estas prokrastata.

La jena rezolucio estis unuanime akceptita :
La bavaraj delegitoj kunvenintaj en Miinchen por ja ra  kunveno 

sendas al la Komitato kaj Centra Oficejo de U. E. A .,  lu plej sindo
nemajn salutojn kun promeso de fervora laborado dum la jaro .

Post diversaj raportoj de Ia Del. pri la stato de U. E. A., 
en ilia regiono, la kunveno estis finita.

E sp eran tia j  R eg ion aj K u n v e n o j .  — Troges.—  a novem
bro, okaze de la federacia kunveno de 1'Aube. S-ro. Muzard 
raportis pri la agado de la Asocio kaj klarigis la celon de 
U. E. A., kiu enhavas la estontecon mem de Esperanto. Li 
instigis la varbadon de aprobantoj, por plibonigi la staton 
de la regiona kaso, kaj de Entreprenoj. Poste li raportis pri 
la Sepa Kongreso kaj la projekto de U. E. A., pri organizo,

i sekve de kio la kunveno unuanime akceptis la tagordon, 
kiun oni povos legi en alia parto de tiu ĉi gazeto.

Saint-Chamond. — 22 oktobro. Post la kutima raporto de 
Ia Del., S-ro Fariaj’ proponis, ke oni faru monkolekton en 
Saint-Chamond por sendi delegiton al la kongreso de Kra- 
kovio. Reveninte tiu delegito devos Esperante paroladi pri 
Ia kongreso kaj Ia servoj de U. E. A., dum lia vojago. Tiu 
propono estis unuanime akceptita.

Magdebnrg. — 31 oktobro kun plena sukceso. S-ro. Bock- 
mann donis interesan raporton pri la nuna stato de U. E. A. 
kaj pri la servoj plenumitaj de li. Li klarigas la sintenadon 
de U. E. A , rilate al la Organiza demando kaj respondas al 
diversaj negustaj informoj. La kunveno plene aprobis la 
agadon de la Del. Ĉar S-ro Rockmann deziras sin dedici 
speciale al la stato de distrikta Del. por Centra Germanujo, 
la kunveno elektis S-ron Goering kiel Del., kaj Rockmann 
kiel Vicdel. Post la kunveno oni sukcesis varbi jani tri sub
tenantajn membrojn.

Miinchen. — S-ro Krumbach raportis pri la multenombraj 
servoj faritaj de la Del., kaj la stato de U. E. A., en la bavara 
Cefurbo, ĉa r  la ĝisnuna Del. ne akceptis reelekton, la kun
veno balotis S-ron Tressel kiel Del., kaj Maurer kiel Vicdel. 
S-ro. Tressel dankis pro la elekto kaj poste transdonis la 
parolon al S-ro Fleck, kiu faris tre ŝatitan paroladon pri 
historio kaj signifo de U. E. A.
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D I V E R S A Ĵ O J
Grava sukceso de Esperanto.

.ius aperis la oficiala raporto pri la en aŭgusto okazinta 
Taskon greso en Londono. Oni plene raportas pri la faritaj 
paroladoj, el kiuj liu de nia konata samideano Pollen elvo
kis grandan aplaŭdon. Al lia fervora agado ni Cefe dankas 
la akcepton de jena rezolucio :

La unua universala Tatkongreso, konsiderante, ke g i celas alpro
ksimigi la diversajn rasojo kaj naciojn de la mondo por pli bona 
kom prenado kaj reciproka estimado, kaj tiel helpi al la plibonigo 
de la homaro, opinias, ke por tio absoluta unua kondiĉo estas, ke la 
diversaj rasoj kaj popoloj posedu krom  siaj naciaj lingvoj duan 
lingvon, neŭtralan  kaj kom unan por e iu j,  en kiu ilia individua 
spirito  povos esprim igi, kaj kiu servos kiel spegulo de la universala 
konscienco ; kaj, ĉa r  la kongreso opinias, ke lia lingvo ne plu 
estas projekto, seii finita fakto, tial ke Esperanto estas tutmonde 
parolata de plej di ve r  s kla sa elito, ĝi esprim as la deziron, ke giaj 
membroj lernu kaj propagandu la internacian lingvon Esperanto , 
for m u «en siaj rondoj kaj landoj Esperanto-grupojn kaj societojn ; 
kaj postulu de siaj registaroj la enkondukon de Esperanto e» fa 
lernejojn.

*  ESPERANTO *
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La rezolucio estas subskribita de :
H. Lafontaine (Belgujo), Alfred Herman! (Francino), Lucia 

Ames Mead (Usono), D-ro W. E. B. Du Bois (Usono), Anna 
Zipperno\vsky (Hungarujo), Fr. Fleck (Germanujo), Hadji 
Mirzayaha (Persujo), D-ro H. 1). Dhizunez (Bolujo), F. Mos- 
scheles (Anglujo), Generalo Legitime (Haiti), OskarBrowning 
(Anglujo), Chedo Mivatovich (Serbujo), R. Hatko\vskv (Bu
sujo), Prof. Kneuterkraft (ltalujo), D-ro A. Majid (Hindujo), 
F-ino S. de Boulogne (Francujo).

. .  Im itindaj Ekzem ploj :
Ni ricevas jenan ĝojigan leteron de nia I)., S-ro Mahn el 

Brestan : « Kvankam mi havas nur kotizsumon por simplaj 
membroj,nii tamen notis la plue pagitan sumon kiel kotizon, 
ne kiel donacon, por povi enkasigi la venontan jaron la 
samajn kotizojn. Mi petas do nian financministron pardoni 
la al li per tio kaŭzitan pli grandan laboron ; sed vi vidas, 
ke niaj membroj havas principe la volon helpi laŭpove sta
rigi nian Asocion sur pli fortajn krurojn ». La letero estas 
akompanata per jenaj membrolistoj : 5  Subtenantoj po
2 Sni., 1 membro po 1.50, 12 membroj po I, IO membroj 
po O 75, IO membroj po 0.50.

Kiel oni vidas pli ol la duono pagis pli ol la devigan 
kotizon.

Ni publike dankas al ili kaj al nia Del. kaj esperas, ke 
multaj aliaj Del. imitos tiun ekzemplon. Ni tre gojas kons
tati, ke niaj membroj tiel bone komprenas la utilon de nia 
Asocio.

Alia gojiga informo venas de nia Del. K. ĉ .  San el Shan- 
gha! :

En ChangchoNvfu (Amoj) estas fondita grupo, kaj Ciuj 
membroj tuj aligis al U. E. A. La grupo de Moukden, kiu 
fondigis antaŭ 7 monatoj bavas pli ol tri cent lernantojn. La 
geaktoroj de la tiea teatro ludas ĉiutritage por la pligran
digo de la grupa kaso, ĉar la grupo ricevas la enspezojn de 
la rilataj tagoj. Ne mirinde estas pro tio, ke la regiono Mouk
den kun 82 membroj por 1912 marsas nun je Ia pinto kaj ni 
petas niajn Del., ĉi tiun bonan « flavan dangeran » egaligi 
per samaj ciferoj. Por la Centra Oficejo la afero ne estas tro 
facila, diferencigi la nomojn, kiuj preskaŭ ĉiuj komencigas 
per « ĉ » (ni dankas, ke ni havas la supersignojn kaj ne 
bezonas uzi la literon « cli », kiu estus duoble konfuziga ĉe 
tiaj nomoj) kaj Unigas per « n ». Ni prezentas al niaj sami
deanoj kelkajn Esperantianojn el tiu malproksima lando : 
S-roj .Ii Gi, Celi Cin En, Cen Cuo Ji, Ĉen Lie Tue, Jan Cin 

. Cin, Cen Cun Hien, Cen Mu Uon, Ĝen Min, ktp., ktp. La plej 
multaj estas instruistoj kun siaj lernantoj aŭ komercistoj. 
Eble ni iam sukcesos gajni samideanon el tiuj regionoj, por 
fari saman paroladvojaĝon kiel nun faras nia samideano el 
la alia parto de la mondo, S-ro Parrish el Los Angeles.

Nia Del. en Shanghai eldonas depost nun propai^andre- 
vueton : « La mondo ... Sendube gi estas bona propagandilo 
por niaj samideanoj, la j  ni petas ilin mendi Jaŭ la anonceto 
de S-ro. C. San (vidu Petoj kaj Proponoj de ĉi tiu numero.)

En Encantado  (Bio-de-Janeiro), nia Del., S-ro ( f e r in o  
de Olivera varbis jam 65 membrojn por 1912, 8 Esperanzajn 
Entreprenojn kaj 15 abonantojn de « Esperanto ». ■

En Cape Toum  (Sud-Afriko), nia Del., S-ro Clark jam 
varbis 37 membrojn. El tiuj kelkaj ekzemploj, oni vidas, ke

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T O - A S O C I O
O F IC IA L A  IN FO R M IL O

Proponoj.
S-ro F. Malhj, Del. Gcerlitz, proponas modifi la Statuton 

de U. E. A. tiel ke Ia kotizajo estu malaltigata gis 25 Sd., sen 
jarlibro.

En la Jarlibro estus enskribataj ne nur la Del., sed., ĉiuj

| I . L. A. disvastigas ne sole en Eŭropo, sed en la plej d iver
saj anguloj de la terglobo, ĉ e  kiom da Asocioj la vorto 
<> universala » estas pli vera ol ĉe U. E. A. ?

T R A  L A  G A Z E T A R O
La Ondo de Esperanto (5 nov. 1911) citas 25 rusajn j ur

alojn, kiuj enpresis favorajn artikolojn pri nia afero ; gi al
donas :

Trarigardinte la supran Iiston vi renkontos plej diversajn gaze
tojn, konservativajn kaj radikalajn. Vi renkontos ankaŭ ju rna lojn 
por infanoj, specialajn junulojn, k. t. p. Multaj el ili presigis 
artikolojn ne unufoje, sed en kelkaj sinsekvaj numeroj, ĉio  ĉi mon
tras, ke Esperanto penetris en ĉiujn regionojn de la vivo, ke gi fari
gis jam « kutima fenomeno. — S. Obr.

Pri Espero Katolika, oficiala organo de « Internacia 
Katolika Unuigo Esperantista », Esperantia Entrepreno. 
Tiu ĉi bonekonata revuo nun apartenas al novaj posedan
toj. Abonantoj kaj abonontoj sin turnu estonte al la nuna 
redaktoro : S-ro. D-ro. Smulder, Schijndel, Nederlando. La 
nova administracio volas absolute certigi, ke estonte la Jur
nalo tre regule aperu ; gi zorgos, ke Ia arlikoloj estu gravaj 
kaj inleresaj. — Abato Bichardson, Direktoro; D-ro. Smul
der, Bedaktoro.

Nia bona kunfrato La Movado nun aperas kun 16 pagoj, 
lerte redaktata «le S-ro Houbart, komerca konsulo de U. E. A. 
En la novembra numero : interesplena artikolo de S-ro di 
Bienzi, pri la kongreso, opinioj de S-roj Bichard, W. Ham
sa}’, Mons, Giambene ; komercaj, turismaj, sportaj, artaj kaj 
sciencaj artikoloj. — G.

Dum la du lasta j monatoj, nali gazetoj de Kuba (Ameriko) 
publikigis priesperantajn artikolojn. — A. C.

En Trieste : Corriere Adriatica  (8 nov.) kaj Piccolo 
(8 nov.) raportas pri la malfermaj paroladoj ; Corriere A dri
a t i a  (6 nov.), Piccolo (5 nov.), I  Ilustras lone Adriatica Trenlifto 
( l i  nov.), recenzas la broSu ron « Pej zga joj en Aŭstrio »>. — G.

En Courrier de Vetfaj (Svis ). 31 oktobro* pri la ekspozi
cio de la grupo Granda reklamanonco pri la kurso. — C.

En Feuille drivis de Veueg (Svis). 3 nov., pri Esperanto 
laŭ literatura vidpunkto. — A. C.

El Uti ive rsa t (Caracas. Venezuelo) 2 nov., granda arti
kolo pri U. E. A. — J. A. P.

L  A venir Savotjard (Annecv, Franc.). 9 nov. anoncas tri 
kursojn de la grupo.

Norske Intellgenssedler (Kristiana). 9 nov., pri U. E. A.
Arbetarbladet (Celle, Sved.) regule publikigas kroni

kojn pri la Esperanto-Movado. — Jl L.
.*. Illustrerad Veckojournal (Goeteborg, Sved.) en sia 

N® 4t vigle rekomendas Esp. por kolektantoj de poŝtkar
toj. — J. L.

En Bulletin des Cooperative^ socialista  de consommation 
(novembro) Parizo, favora artikolo pri « 1’Internationale 
enfantine et 1’Esperanto ». — S.

La Horizonto {"I illis) la plej legata kaukaza gazeto regule 
publikigas priesperantajn artikolojn de S-ro Haj ijan. — M G.

A Bandiera, brazila gazeto publikigas kurson kaj in
formojn pri nia movado. — G.

En Gazette de Boulogne (Franc.) favora artikolo de nia 
Sub.-del. S-ro Chantaz. — G.

membroj de U. E. A ; gi estus vendata po 6<>-70 Sd.
S-ro Mallv pravigas sian proponon per la jenaj katizoj : 

« Multaj membroj pretendas, ke la Jarlibro ne estas inte
resa, se gi ne enhavas ilian adreson. Sciinte, ke Ja propra 
adreso ankaŭ aperos en la jarlibro, ili ne nur pagos 25 Sd., 
sed ankaŭ la prezon de la libro. Kiu ne volonte* legas sian 
nomon ? Ni certigas, ke ni tiamaniere gajnos multe pli da 
membroj, kio estas ja la Cefa afero ».
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Konforme al i  52 de la Statuto, tiu propono estos subme
tata al ia generala voĉdonado, se pli ol Ia kvinono de la 
Delegitoj voĉdonrajtantaj ĝin skribe postulos, en tempolimo 
de (SO tagoj.

La Centra Oficejo de U. E. A. informas, ke la propono 
de S-ro Komhtnlopahts, publikigita en N-ro Hi7 (20 Aŭgusto) 
ne ricevis aproj*»» de Jo kvinono de la voĉdonrajtantaj 
Delegitoj, konforme ol £ 53 de Ia Natuto. Konsekvence Ja
dirita propono ne estos submetata al la generala voĉdonado.

R eg ion aj k u n ven oj.
Ni rememorigas al niaj Del., ke konforme al la Statuto 

regiona kunveno devas okazi prefere en novembro aŭ 
decembro en ĉiuj regionoj, kie estas almenaŭ 20 Esperantia
noj. Ni petas, ke post ĉiu tia kunveno oni bonvolu tuj sendi 
al ni kopion de la protokolo, subskribita de du ĉeestintoj. 
Blankajn protokolfoBojn ni landezire senpage sendas ai la
Del.

Oficiala J a r lib ro .
Por i** )** rvi i al diversoj dt mandoj, ai denove rein*<t»o- 

ri#as, ke U i l i  kua la .lari ibro (eldono 191 presata dum 
novembro kaj decembro, estos sendata al la impera neanoj 
pagintaj bi (kolieron, en ia k oficejaro de Januaro. Seiwii ĝin 
pli frue ni ne povas, unue ĉar la presado, korektado kaj 
komplikigo de la Jarlibro postulas suittĉe aui ite <la tempo, 
due ĉar ni deziris ritmi an (lce da tempo al niaj l>el. j>or 
varbi Esperantojn Entreprcnojia.

E ta to  d e  la  E sp eran tian oj.
Je la 15-a de Novembro estis enkasigitaj de la Centra 

Kavo de U. E. A. /OJ2 kotizajoj por 1912.
La jenaj regionoj atingis pli ol 20 membrojn : Berlin, 

Ur cskai, Dan: i<j, Godesberg, Kenigsberga Kristiania, London, 
Magdeburg, Marseille, Aoiveselo, Retropeli*, SchiveidnUz kaj 
Worcesler. Jam pli ol 50 membrojn atingis la jenaj regionoj : 
Munchos, Hio de Janeiro, .Ve vi Ua kaj Sinmihai.

J''ukuj ntembroi :
Interŝanga Fako 53 ; Laborista Fako 12 ; Virina Fako 22.

F in an coj
Subtenantoj membroj (l-a listo) :
I. /•’. de Casteljau (Avignon) ; 2. Fr. A. Goodtiffe (Le teli- 

\yortb) ; 3. IV’, .i. Vogle.r (1 lamburg) ; 4. V7. 77homirov  (Lu- 
blin) ; 5. //. Iiiiiiiii (Bourg) : H. A. G odlovski (Lisko) ; 7. I), 
li/igs Jones (Kardifo) ; 8 . /Jelahage (Cerisy-1a-Salle) ; 9. I. TI. 
Wriyht (Northampton) ; IO. J. Aldaz (Pamplonaj ; l i .  II. 
Shan' (Leabrooks) ; 12. Schauenberg (\Vinterthur) ; 13. Tr. 
Soriana (Sevilla) ; 14. ./. Ma Soriana (Arahal), 15. J. Gelibter 
(Kamusi) ; IO. Al. Vciteler (Hostov na Donu) ; 17. P. Muise 
(London) ; IN, P. Si a nisi c (Vi n k ovci) ; 19. li. Luis (I) nasci
do rfi ; 20. C. Ira nanho f (D ŭsscldorf) ; 21. A. Krastin (Jurjev- 
skij Zavod); 22. G. Dobrjinskij (Jurjevskij Zavod); 23. ti. J a 
meson Johnston (Dublin) ; 2't. S. Douglas (Ibiblia) ; 25. S-ino 
Douglas (Dublin) ; 20. A. P. U. Grant (Kingston) ; 27. C. P. 
PI ak  h ata (Dublin) ; 2<S. O. Graeger (Magdeburg); 19. R. liock- 
tnonn (Magdeburg); 30. J. Mie Hadis (Magdeburg); 31. A t. 
I) a r k o f i (Deven) ; 32. A. Robb ( Hedborn) ; 33. L. A. Alla- 
vena (Bordighera) ; 34. D. B a lo n  (Kassa) ; 35. M. Pearson 
(ShefUeld) ; 36. N. D. Zjenin  (Kgorjevsk) ; 37. Souchon (Pa
ris) ; 3«. ii. R. /Hackett (Bath) ; 39. Ch. Brunet (Bordeaux) ; 
40. Fr. tii Ibuo (Laŭkini/.); 41. Ii. Ciega (L ondon); 42. A . Jo- 
s id e  (Kostajnica) ; 43. G. Succardi (Siena) ; 44. U. L. Spahr 
(Breslaŭ) ; 45. U. Geldner (Brcslaŭ) ; 40. E . Zepier (Breslaŭ ;
47. G. Maho (Breslaŭ).

Al ĉiuj, ni sendas koran dankon pro la helpo, kiun ili tiel 
alportas al nia Asovio.

cki

Malthevv Deas. kons-

George W. Iddon, 20,

D : Tuan P. Sarmiento,

Neil Lamont.
: H. Janverk, Repre-

— VD : S. \Vengler,

VD : Carl

La Celtra Oficejo de I'. K. A., deziras dungi junulon  por 
administraj kaj dlversaj oficejaj skriblaboroj. Bona kono de

Esperanto kaj de franca aŭ germana lingvo estas postu
lata ; bona skribo. Sendi proponojn kaj kondiĉojn al: Espe
rantio, IO, r u e  de la Bourse, Geneve (Svis.).

N ovaj D el. V icd e l .  a ŭ  S u b d el.
Annscv (Fra**oujo, Ii»ffltr-S«To»e). — D : Danuteaiuctier, Apote

kisto, rue SoBimetŭer. — VD : S-ino Perrenfflt, profesorino ĉe la 
liceo, (tte* t ariton^.

A b e z z o  (Italujo, Arezzo). — D : Jaoabo Meazzini, Campo 
Billion». (Hestarigita).

Beauford W est (Suda Afriko). — D 
tru  isto.

Birkdale (A nglujo , Lancashire). —  D 
Kent Road.

Bucaramango (Kolombio, Santander). — 
libristo. — VD : Adolfo H arker Miltio, komercisto.

Bi;rgdoi\f (Svisujo). —  I) : J. Leforaaan-Binder, fervoja oficisto. 
(Restarigita).

B u ry  (Anghijo, L a n c a .) .— D : Marry Ingham , instru isto , $6 , 
Hamilton S tr .

C a r a o  a.s (Venezuelo). —  D : Marcello Maldonado, katolika j>astro, 
S u r  O, N-o 124. —  D : I. Alvarez Perez, Norte Uno 55-5.

C hatkaurocx (Francujo, Indre). — D : C ourham , KI, rue  Jcan- 
Jacijues-Rousseau. (Restarigita).

Coi mbra (Fortuna luj o, Coim bra). — D : Eugenio E h s e u ,  Sta. 
Pedro Cardoso 50. — VD : Carlos Climaco Baptista, f lu in ta  da Na
zareth* Arreg-;u;a.

Gour a r Angus (Skotlando, Forfar). —  D :
F.katerinodar (Rusujo, Kaŭkazo). — VD 

zentado kaj komisio, K arasuna kanalo IO.
E ssbn A R u n a  (Germ anujo, Bheiulaud).

Haumannsplatz 22.
F rankfurt a. Main (Germanujo, Hessen-.Nassau).

Barthe!, VVcehlerstrasne, 14.
G uadalajara (Meksikujo). — D : A. Gomez-Cruz, Ap. 115.
R ebron {Usono, Nebraska). — D : A. G. N\ ilson.
lieiDENireiM (Germanujo, NVŭrttenberg). — D : Cari Meyer, Fcl- 

senst rasse 20 .
Juiz ok Fora (Brazilujo, Minas Geraes). — D : D-ro Paulino Ban

deko , Direita, 79.
K rasnij J ar (Rusujo, Zabajskala oblast). — SD  : lnnokentij Se- 

riflev, pastro, Selo Sergolĝin Krasnij Ja r  V erhneudinskij Uezd.
Matanzas (Antinoj, Cuba). — D : Jose F. Fernandes, T ir ry  92.
Menton (Francujo, A. M.). - -  D : Charles Sicos, kuracisto , 27, 

Avenue de la (Jare.
N eckargartaoh (Germ anujo, \ \  uerttem berg). —  D : P. Merklo.
P a n t i n  (F rancu jo , Seine). — SD : P ie rre  G aborry , 140, rue de P a r is
Pakis  (Francujo). — SO : Marseille, 136, avenue Parm entier .  — 

SD : Gillet, 4, rue des Pei ii s-Cham ps. — SD : Nenu, lo ,  avenue du 
Pere-Lariraise. — S l i  : Boilack, 95, avenue V ictor-llugo . — SD : 
Dupuid, 'i, rue de 1’A rr-de-Tr ioni phe.

P erth (Skotlando). — VD : J. M. Robb, tabakvendisto, Rock- 
ford Terrace.

P olska Lutinia (Austrio, Schlesein).
Im isto .

P otsdam (Germanujo, B r a n d t i  burg). 
truiBto, Man^crstrasst^, (.50.

P rien  (Germanujo, Bavarujo). — D : 
danto de la a P rieuer Zeitung u.

P rovidence (Usono, Bhode Island). -
(UeKUwi«-ila).

BicimoN» (Usono, Virginia). —* D : S-ro i .  B . Spiers, 301, Soutk 
Pine Str.

R io de J aneiro (Brazilujo, R io de Janeiro). — I) : fluorino de
Oliveira, s tr .  M a r i l i e ,  25, Encantado, B.-d-J.

B o i i o v a  (Bulgarujo). — D i  Alihail Krajev.
RoRsciiAai (Svisujo). — D : Otto Haller.
S antt Ingbert (Germanujo, Rheiapfalz). —  VD Aulon Andre, 

komercisto.

D : Fr. Skulina, ins-

— VD : E. Markau, ins- 

Hans Huebner, Kunpose- 

D : Henrv S. Reynolds



S a n k t ’ A n n a  d o  P i r a p e t i n g a  (Brazilujo, Minas, Geraes). —  D : 
J)r. Casiana A. Coutinho.

Semile (A ŭstrio  B o h e m io ) .  — D : Stanislav Noaicka, komposta 
■oficisto.

S p a n d a u  (Germanujo, B randenburg). — D : A rno Fischbaci», pre
paristo, Mertensstrasse I I .

T b u t n o v  (Austrio-Bohemnjo). — D : F ranz Dvvorak, ĉefkonduk- 
toro de la fervojo, N iebefueenstr iae , 6 .

V illem aur-s-V, (Francujo, Aube). —  VO : Andre Colon.bat, fer
vojisto, Stacidomo de Aix-ervOthe.

V i l n a  (Rubujo, Vilna). —  VD : Josef Dmevrĉ, s tr .  O reaburgska , 
31.

W i l t o n  (Usono, Iowa). —  D : D. II. S e u  lon Lang.
WrrHHiww£N (Anglujo, Yorksliire). — D : A rth u r  J. T urner, fer

voja oficisto, « Gomeroek », Lee Avenue.
W u n $ i c u k i . (Germannjo, Bavrrn). — I )  : Udo Ziegler, Ludvvigs- 

trasse, 238.

Y o * k  ( A n k i j o ,  Ynrksbire). _  D : Tom W ilk inson , Butervende- 
je s tro ,  i ,  Minister Gates York.

S an goj
v •

B e a u n e  (F ra n c h e ,  Cote-d’Or). — f) : Jean  Cyrot, 48, rue Tbiers.
—  VD : E. Bord profesoro, Faubourg-Bretonniere.

C a m b r i d g e  (Anglujo, Cam bridgeshire). —  D : John Cvprian 
R usi, pastro , S chara , near C am bralge..

C a s t e l n a u d a H v  (Francujo , Aude). — I) : Ernest S a l v a s ,  50, rue 
de n id p i ta i .

Guambeky (Francujo, Savoie). — D : Morie Joseph Evrot. Ucea 
profesoro, 8 , avenue du Comte-Vert.

H a b a n a  (Antilioj, Cuba). —  D : Antonio .Meman Ruitz , Apar
tado 1324.

H a l l e  A. S a  ALE (F erm anu jo , Prusa Saksujo). — I) : Carl Ren- 
ken , studento, Fleisbherstrasse, 30.

K a r l s r u h e  (Germanujo, Baden). — D : Hans Bode, Amaliens- 
trasse, 27.

K iew  (R usu jo , gui». Kievv). — VO : Maksimo Rom anenko, Malo- 
Vladinairskaja (S to ljp inskaja), s tr .  26, Iog. Kozlovvski.

L e  L o c l e  (Svisujo). —  D : Th. R oninger, Tourelles, 29. 
M a g d e b u r g  (Germanujo, P rusa  Saksujo). — D : Paul Ga hring, 

Sa lzvvedelersi rasse, 4. — VI) : Fritz R oekm ann , urba instruisto, 
Klevvitzstrasse, 12 .

MexigO| (Mckeikujo). — I) : Samuel G. Meijueira, studento, A par
tado, 439 bis. — \  D : Alberto Bay v Dreso li, studento, Apartado 
1674.

N e v e r s  (Francujo , Nievra). — D : L. Porte , 24, rue du Chemin- 
de-Fer.

N orthA M P T O N  (Anglujo, Northampton;. — D : Isaak II. W rig h t ,  
Bonven-Duslon, Aui i me.

O L o t  (Hispanujo, Gerona). — I) : Petro  Roque, Pardal, 43.
P in  noe (Bulgarujo, Sofia). — D : Jvan II. Krestanov, studento, 

Sofia, poste restante.
V a l e n c i a  (Hispanujo, Valencia). — D : Perez Beduena Luis, ko

m e d is to ,  C. San Miguel, 3. — VD : Manuel C a p tu r e ,  oficisto, 
H orno  Hospilal, 10-la.

V e r o n a  (Italujo, Verona). — D : Americo Reni, librotenisto. 
Viale, Spolverini, 22.

W e i m a r  (Germanujo, S. \V . E.). — D : S-ino Luise Froherz, 
W ilhelmsallee, 47 I.
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PAROLADVOJAĜO PRI UOVA ZELANDO
Kio ? vi diras, ankoraŭ alia paroladvoja^ ? Jes, kara leganto, 

sajnas ke estas nun epidemio de paroladvoja goj, kaj ke ili estas la 
plej Simiata modo en Esperantujo.«Sed, legu plu, si petas, kaj ni ■
t u j  k l a r i g o s  a i  v i  t i u n  D o v a n  s i m p t o m o n  de la  f e b r o .

Ricevinte promeson de la Oficiala Reprezentanto en Londono de 
la Nova Zelanda Registaro, ke li pruntedonos belan kolekton de 
lumbildaj kleoj por E spera» taj paroladoj pri Nova Zelanda,

kaj Belgujo, dum Januaro , Februaro kaj Marto JSH2, por vani
la cm pojn kaj fori parolado pri Nova Zelando en ia diritaj
redonoj.

l-a generalaj kombeoj por la prezentadoj estas : Iji organizantoj,
klopodas havi taŭgan Cambron kaj aparaton por hm bildoj, kaj Hin 
pasas, same kiel la ekspezojn de reklamo k. c. La bileto de eniro
estas fiksata de la organizantoj je kiom eble plej malalta prezo. 
Oni pagas por la prezento mo® Sm. IO, aŭ S-ro Hodge» konton t os 
resti en umi loko kalkajn lagojn kaj fari plurojn prezentojn po» la 
sumo de Sm. 20 (eĉ en antila lingvo se oni tion deziras). Se oni de
ziras arangi la aferon, sed pensas, ke tiuj kondicoj ne estaa plenu
meblaj on sia urbo, oai bonvola taj skribi al S-ro Hodge*, (tiraoj 
je kiuj kondicoj gi estns arei o gobi*.

Car tio estas ankoraŭ alia pruvo pri la utileco de Esperanto, kaj 
m neniam devus preterlasi tiajn okazojn, estas I h deiKt de ĉiu grupo 
kania bori por U sukcesigo de «ju projekto, kaj speciale de la Del. 
de t .  E. A . sub kies auspicioj gi rstas aranga»». Ni insiste pota»:, 
do, ke la grupestroj kaj specialo niaj IVI, t-a la diritaj regionoj luj 
rilatigu kua S-ro Hodgei p<>r arangi U prezenton oa «ŭ» luko, por 

I ke la vo jp lan o  pova esti defini! i ve starigita kiel eble plej bahian.
Sendube la afero povus esti aranĝata, en kelkaj lokoj, to la bka 

filio de bi bonekonata Kristana Unuigo de Junaj \'iroj (K. U. J. V.), 
de kiu S-ro Hodge* estas membro; au, on aliaj lukoj, facile estos 
ĝiu arangi Ce iu lernejo, Car ĝi extaK vere instrua afero o£ sen ia 
klarigo de bildoj. Plie, se fortepiano eslas disponebla. S-ro Ibidges 
kantos, inter la klarigoj de Ia bildoj, unu «ŭ du Esperantajn tradu
kojn de bonekonataj anglaj kantoj.

Ni .speciale atentigas pri tio, ke la vojago povos «.kazi nur se la
invitoj estos sufice multnombre ricevilaj. Do. tuj skribu al
S-ro J. A. Hodge». Ho, Loughboroi g u  IV1, N oftis ghan», Anglujo.

¥ •

Nun, unu vorton pri la lando mem, kies Ibajojn k. e. oni pre
zentais. Kie estas .Nova Zelando 't (iuste pri tio multo «la personoj 
havas tre m alklaran ideon; ili ofte pensas, ke ĝi estas pario de Aus
trale, dum, efektive, Ia distanco inter ia du mem staraj landoj estas 
proksimunie la sarna kiel tiu de Liverpool ui Ne\v-York.

Oni tre prave nomas Novan Zelandon la « Britujo de la Sudo * 
kaj la « Mirindujo de la Mondo u. Lando, en kiu oui havas tiuspe
can pejzagon, de subtropika ĝis antarktika, kie. trovigas bolantaj 
lagoj, gej zeroj, vulkanoj, kaj montaro (Nomata Alpoj), kiu egalas 
iun en Eŭropo ^esceptante Svision), kaj kiu posedas fjordojn 
egalajn al liuj de Norvegoj o, ne. pova» nehavi intereson por ĉiu. 
La indigenoj, nomataj Mauri.>j (Maoria) estas tre interesa raso, spe
ciale laŭ scienca vidpunkto, ĉar neniu guste «cias de kie ili devenis. 
Oni nur scias ke, laŭ iliaj legendoj, la originala hejmo de h ras., 
estis nomata « Havvaiki », seii oui p«v;is nur k eaj* lai, tue £u*te tro
vigis tiu hado.

Estas Ii*kU), kvankam ĝi estas apenaŭ kredebla, ke oai povas en 
Nova Zelando kapti finon en aislvarata lago koj, nedelirolante gia 
de la kapulo, gio Imaja oa apudan boratan faa* oa par gui kuiri. 
La sola malhelpo kontraŭ tiu kutino estjis, ke la bolanta akvo estas 
iom sulfurflava I Sed, efektive, la Mafinoj (antaŭ nelonge kandeloj, 
sed nun tute civilizitaj) utiligas la bolantajn fontoj*» por boligi si»^, 
kaldronojn.

Nu, ĉion tion, kaj pli (sen ki ««kuirado !) vi povas vidi mera, in
vitante S-ron Hodges fari sian paroladon en via arbo.

PRI LA ORGANIZA DEMANDO
¥

La jara regiona kunveno dela Esperantianoj en Trage* 
(Francujo) unuanime akceptis hi jenan tagordon :

La ^eestantoj de la kunveno de la Esperantianoj en Troyes, post 
ekzameno de la parolado de S-ro Holder Ce la malfermo de ia dua 
kongreso de U. E. A.

S ro J. A. Hodges, nia anlaŭa Del. en Nottingham, intencas fari 
vojaĝon tra Norda Francigo, Okcidenta Germanujo, Neti erlando

*  ESPERANTO *  n
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Opiniante :
l-e. Ke la Espera n t lataro ne esta» ankoraŭ sufiĉe jerava pokban 

du internaciajn organizajojn;
# ti-e. Ke U. E. A. jam pruvis sian utilecon kaj praktikecon de aiaj 
servoj, kiuj esta» die kaj ĉiutage uzataj ;

3-e. Ke ofte estas tre malfacile diferencigi poresperantan kaj 
[«sre* pe ru n In n abadon ;

'i-e. Ke per kreo de nova internacia organizajo oni nur kreos 
konfuzon ;

Hm tiuj kaŭzoj tute aprobas la deklarojn de S-ro Hodler, la aga
don de U. E, A., ĉe la Sepa Kongreso, precipe pri la solvo propo
nita de I -. E. A. rilate, al la Organiza demando.

lli aukaŭ firme promesas fari ĉion eblan por subteni li. E. A., je 
ĉiuj okazoj (Subskribis P. Muzard kaj H. Petetis).

Aliparte la regiona kunveno Esperantia cle Miinchen voĉ
donis la jenan tagordon :

« Iji Munlienaj Esperantianoj, kunvenintaj en jara kunveno, 
sendas plej koran dandon al la Komitato de U. E. A. kaj al la Centra 
Olicejo pri la sindonema laboro farita dum la pasintjaro. Ili espri
mas sian sinceran konfidon kaj ĉiamao fidelecon al Esperantio ».

La Esperantista grupo Verda Steto  de (Ohalon - sur - Soon e 
donas sian aprobon al lu decido de la grupo de Reims pri 
la Organiza demando. La konkludo de tiu decido, publiki
gita en Ia lasta N-o. de Esperanto, estas ke « la Komisio 
por generala organizajo » plej afable ekzamenu la proponojn 
tle la Estraro de U. E. A., kaj prezentu al la VI II* Kongreso 
projekton preeipe favoran por la disvastigo de U. E. A. ».

• •
El multaj leteroj, kiujn ni ricevis kaj en kiuj estas espri

mata lu sama ideo, ni citos tiun de S-ro Abato Richardson, 
kiu post demando respondis, ke li ne nur aprobas, sed deziras 
la publikigon :

« U. K. A., estas societo, kiun mi altestimas kaj efektive konsideras 
kiel la solan kaj veran praktikon de Esperanto. Se U. E. A. sukcesos, 
Esperanto sukcesos, se U. E. A., devus fali, nia movado eble dum 
longaj juroj faros nenian progreson. Mi diras tion, por ke vi kom
prenu, ke mi estus kore kaj anime ligata al U. E. A. ».

Kaj cu dua letero li aldonas : « Nia lnternacia Katolika Unuigo 
Esperantista eslas Esperantia Entrepreno, sed mi, kiel Prezidanto, 
esprimas la deziros, vidi ĉiun « Unuiganon » samtempe membro 
de U. E. A. Tio nepre aldonus pli da forteco al nia movado ».

STATISTIKAJ NOTOJ
Unu el niaj fervoraj Delegitoj, S-ro. Mazzolino cl Perugia, 

faris interesan statistikan tabelon pri la profesioj dela Dele
gitoj de U. E. A., tiaj, kiaj ili estas notataj en la Jarlibro. 
Bedaurinde, malglati niaj klopodoj, multaj Del. ne konigas 
al ni sian profesion. Tial la statistiko estas ne kompleta. Tia 
kia gi estas, gi tamen liveras interesojn konkludojn : 
Instruistoj kaj profesoroj (de duagradaj lernejoj 40, Instruis

toj de elementaj lernejoj 5 8 ) ......................................................  98
Oficistoj diversaj...........................................................................  IX)
Industriistoj kaj komercistoj (diversaj .">“2, bankistoj kaj aseku

ristoj 9, libristoj 7, makleristoj kaj rojalistoj I).................... VI

•72
Savistoj (Kuracistoj >4, farmaciistoj 28, dentistoj 3, veteri

naroj 2) ..........................................................................................
Jnĝenieroj kaj a rk itek to j............................................................  IJO
Juristoj kaj advokatoj 16, notarioj 4 ........................................  20
Laboristoj (Diversaj 7, presistoj 8, mekanikistoj 3)..................  I,S
Fervojistoj....................................................................................... 17
Oficiroj kaj soldatoj (Oficiroj 14, soldatoj 2 ) .......................... IU
Studentoj.........................................................................................  JO
Post- telegrafi* telefonistoj..........................................................  12
Pastroj diversekleziaj.................................................................. IO

Transportota........  451

Transportita................  451
Artistoj............................... .............................................................  O
Scienculoj, Universitataj profesoroj........................................  5
J  ur na! istoj....................................................................................... 3
Diversoj...........................................................................................  IK

m
Por Ia ceteraj Del., la profesio ne estis notita.

Esperantiaj Fakaj Asocioj
U N IV E R S A L A  IN T E R Ŝ A N Ĝ A  ASO CIO

Al ĉiuj gisnunaj aligintoj de tiu faka Asocio estas sendita 
speciala demandilo pri la temoj de ilia korespondo aŭ inter
sango. Ni tre petas, ke ili bonvolu plej baldaŭ ĝin resendi 
plenigitan.
Tio estas necesa kondico por enpreso en la Intersango Bul
teno.

Ni rememorigas, ke la speciala kotizajo por la Intersango 
Fako estas 50 sd. jare. La Intersango Bulteno, enhavonta Ja 
liston de ĉiuj membroj, aperos en la fino de decembro aŭ 
dura januaro.

Esperantia Babilade >

P or kaj Per
Se Ia ovo de Kolumbo estas elpensita estas tre facile ĝin ripeti. La 

ideo de la disigo de « Por » kaj « Per » esperanta estas tre malnova. 
De generala vidpunkto gi estas tiel malnova kiel Ia homaro, ĉar ĝi 
apartenas al ĉiu novajo elpensita de homoj. En la scienco oni nomas 
gin « pura kaj aplikata scienco ». De nia speciala vidpunkto S-ro 
Rousseau estis, kiu longe antaŭ la definitiva fondo de U. E. A. 
esprimis ĉi tiun ideon. Kaj poste la fondintoj de U. E. A. ĉiam kaj 
ĉiam ripetas gin. Do post longaj jaroj nun montrigas fruktoj. Oni 
komencas generale kompreni la diferencon de por  kaj per.

Kiam en la jaro 11 >07 grava dangero minacis nian movadon, estis 
kelkaj personoj, kiuj komprenis Ia plej bonan rimedon por starigi 
Esperanton pli forte, por gin enradikigi pli profunde, praktika 
uzado de Esperanto, peresperanta agado. En N-o I de Esperanto 
(Febr. 1907) parolas S-ro Rousseau en la artikolo : Kelkaj, praktikaj 
aferoj pri la « Efektivigo kaj utiligado de niaj praktikaj perespe- 
rantaj entreprenoj » koj oni ne povas citi kiel ofte S-ro Hodler ri
petis kaj insistis^™' tio. U. E. A. estas Ia efektivigo de la perespe- 
ranlaj ideoj. La fondintoj komprenis, ke nura propagando de Ia 
lingvo neniam aŭ almenaŭ nur tre malfacile kondukus al la de ni 
revita celo. La praktika vivo pravigis dum kvar jaroj tiujn ideojn. 
Se Esperanto en la lastaj jaroj progresis kaj pli rapide kreskis ol 
antaue, ni dankas tion plejparte al U. E. A. Kiu nur supraje aŭ 
malamike rigardas la aferojn eble opinias, ke U. E. A. simple ri
koltas. Sendube gi ankaŭ rikoltis, sed por rikolti oni devas sanie la
bori kiel por semi. Kaj kion rikoltis U. E. A. i  Cii rikoltis laboron, 
ĉiam pli kaj pli kreskantan laboron. Oni rigardu la ciferojn, kiuj 
ĉiumonate aperas en Esperanto « pri Ia movado de Ia korespondajoi » 
kaj oni facile povas elkalkuli, ĉu oni laboras aŭ ne. Eble oni povas 
la frazon de rikoltado iomete sangi kaj diri : U. E. A. laboris kaj 
aliaj volas rikolti.

Cu U. E. A. ne helpas 'Esperanton, ĉu ĝi ne estas la plej bona 
propagandilo de la grupoj ? Se oni volas varbi novan anon por 
Esperanto, ĉu oni ne montras la gazeton « Esperanto », la jarlibron 
kun la dika adresaro de la Delegitoj ? Ĉu oni ne klarigas la tas
kojn de Ia Delegitoj aŭ la helpon dum vojago, kiun donas la Dele
gitoj. Cu la paroladvojago de S-ro Parrish ne alkondukis multajn 
membrojn al la grupoj V Kaj ĉu la paroladvojago de S-ro Privat, 
kiu same okazos per U. E. A. ne alkondukos novajn adeptojn “?

Oni do ne parolu pri laboro kaj rikoltado, nek konstruu artajn disi
gojn. Ni ĉiuj volas antaŭ ĉio labori kaj ne pensi al gloro, ordenoj 
kaj rikoltado. Ni estu kontentaj, se ni vespere povas diri al ni 
« hodiaŭ mi laboris por Esperanto kaj per Esperanto ». Fr. Fl.



Esperantoa Parolejo
O ni la u d a s  !

S-ro ,/.- F. Morton, Esp-iano el New-York, sendas tutkorajn 
dankojn al la Del. de II. E. A. en Germanujo kaj Nederlando, kiuj 
tiom faciligis lian postkongresan vojadon. « Kien ajn mi veturis, 
mi ĉiam trovis, ke la servoj de U. E. A. ne estas ranaj vortoj, sed 
devoj, volonte kaj goje plenumataj. Tiu praktika sperto, kiun mi 
poste ĉie citas dum niaj propagandaj paroladoj kaj dum privataj 
interparoladoj, multege taciligas la propagandon kaj helpas min 
pri la varbado de rekrutoj por nia afero » (I).

S-ro Ludioik, instuisto en Kounice (Bohem.) kore dankas 
pro la helpo dum vojaĝado la Del. en Genova, Miinchen, Zŭricb, 
Basel, Paris, Nancy, Stuttgart.

O ni p ro p o n a s  !
.• * ®

F-ino Herzog, Del. en Davos proponas la jenon : « ĉar en 
junio 1912 finigos la 25-jara ekzistado de Esperanto, mi proponas, 
ke la plej sperta membro verku « historion de Esperanto »> de la 
komenco ĝis hodiaŭ, citante la Cefajn faktojn, k. c. en sia loko. La 
grupoj aŭ sindona malavarulo monhelpus la eldonon de tiubroŝuro; 
tiamaniere ni ekscios la tutan gisnunan movadon de Esperanto >■.
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Esperantia Vivo

N a sk ig o j .  — Al Ges-roj J. Clerbaut (Booni, Belgujo) kaj Ges- 
roj Baez (Bruselo) naskigis infano. La baptinta pastro de F-ino 
Karmen Baez estis Abato Richardson, uia Del. en Bruselo, kaj la 
baptopatro S-ro Mathieu.*, distrikta Del. por Belgujo. Plej korajn 
bondezirojn al b  junaj Esperantistidoj !

E d zigoj. — Oni anoncas la edzigon de D-ro W. Marchand, 
antaŭa Del de U. E. A. en Berlino, kun F-ino D-ino C,. Blair Wat- 
kinson, el Hartford (Usono) kaj de S-ro ./. Se hu I, Esp-iano el 
Hago, kun F-ino E. P. Stccgees.

Mortoj. — Ni kun bedaŭro eksciis pri la morto de du fervoraj 
samideanoj el Antverpeno : S-ro L. Jansen, kaj F-ino J. Sm its  kaj 
pri la subita morto de sindona Esperantano, S-ro A. M. M ikirtum’ 
jane, kiu post longa poresperanta vojago per U. E. A. tra Anglujo 
kaj Ameriko, logis de I T» tagoj ĉe la esperantista Hotelo, rue Monge, 
Parizo. Li post mallonga malsano subitemorlis la 12 novembro 
matene. Li estis redaktoro-eldonisto de la grava gazeto « Bakua
Stelo ». — G.

H onoro. — Nia nova Del. en Antverpeno, D-ro Van der Biest, 
sekretario de la Sepa. ricevis ia ordenon de la Kruco de Zaragoza. 
Tiu hispana ordeno, kiun oni tre malofte donacas, estas speciale 
kreita por literaturistoj. Niajn gratulojn al nia simpatia samideano.

Fakaj Societoj

T u tm o n d a  A m ik a r o  d e  P u b lik o fic is to j  T. A. P.
Krom la estraro balotita, kies nomoj eslas publikigitaj en la lasta 

N-o de Esperanto, estis elektitaj, dum la Sepa naciaj delegitoj, 
kies rolo estas kolekti la kobajojn de la societanoj kaj transdoni Ia
komunikajojn de 1'estraro.

Jen la nomoj de kelkaj el liuj delegitoj :
A n g l u j o  : S-ro Peck  ( A .  D.), NVatton Cotford Boad Thornton 

Heath. — A ŭ s t r a l i o  : S-ro Cadell, Mines Dept-Treasury Buildings 
Brisbane. — B e l g u j o  : S-ro Mulder, Ballaerstr. 100, Anvers. — 
B o h e m u j o  ; S-ro Kraus, ui. Karoling Svetle 21, Praha. — G e r m a 

n u j o  : S-ro Engst, Klopstockntr. IS, Dresden. — S k o t l a n d o  : S-ro 
Hawey, 31 Comiston Drive, Edinburgo

Ni aldonu, ke la mono de Ia societo estos deponita en la (iekbanko 
esperantista Merlon Abbey, London.

ifi J e n  u n u  e l  l a  m u l t n o m b r a j  e k z e m p lo j ,  k ie  p e r e s p e r a n t a  ajnado re k te
e f ik as  por E s p e r a n t o  (R ed  i

Alvokoj

In te r n a c ia  U n u iĝ o  d e  E sp era n ta j  V erk is to j

Dum la lasta Kongreso en Antverpeno fondigis nova unuigo ; la 
« Internacia Unuiĝo de Esperantaj Verkistoj ». Gi unue intencas 
konatigi la verkistojn unu kun Ia alia. Ili loĝas dise en la plej di
versaj landoj. Ne estas eble, ke ili ofte persone kunvenu, sed la 
Unuigo tamen ebligas konatigon inter ili. Ni havas la liston de la 
aligintoj,' ni tuj scias, ke tiu aŭ tiu ĉi persono estas tradukisto aŭ 
verkisto, apartenas al I. U. E. V., ni rajtas skribi al tiu persono, 
fari demandojn, doni kaj ricevi konsiloj» k. c. Tio lasla jam kon
cernas la duan punkton efektivigotan de nia Unuiĝo : Reciproka 
helpo. La membroj de TI. U. E. V. en ĉiu ajn rilato kaj afero povas 
reciproke sin helpi, ĉefe, kaj lio estas la tria celo, rilate al publiki
gado de Esperantaj verkoj. I. U. E. V. celas eviti duoblan eldonon 
de 1'sama verko, samtempan aperigon de egala aŭ simila ellaborado, 
eĉ duoblan tradukon de unu libro.

Do, I. U. K. V. trioble, utilos al Ia Esperantistoj. La tradukantoj 
trovos ekzamenantojn por siaj tradukajoj, al la eldonistoj la Unuigo 
ebligos publikigi bonajn, interesajn verkojn, kaj la legantoj tiam 
kun intereso kaj plezuro ĉion legos kaj per Itona legmaterialo ĉiam 
pliperfektiĝos en nia lingvo !

La enirpago al I. U. E. V. estas 1.00 Sni., la jara kotizajo 
0..TO Sni. (provizore akceptita), la Oficiala (tazeto estas gia organo 
kaj Ia administrejo : Dresden, Nicolaistr IS.

K o n silo  por P ro p a g a n d o

Ni atentigas ĉiujn samideanojn ozi la eldonadon de Ia novaj adre
saroj por 1912 por enpresigi informojn, kiuj rilatas al Esperanto. 
Oni klopodu aperigi la adresojn de la Delegitoj de U. E. A. de Ia 
Esperauto-Oficejoj eĉ de 1'diversaj konsuloj. Oni ue forgesu enmeti 
Ia adreson de la Ioka grupo. Ciuj, kiuj instruas Esperanton enskribu 
siajn adresojn. Tio estas ĉio senpaga kaj bonega propagando.

E sp e r a n t is ta  m u zeo  kaj b ib lio tek o

Ĉiutage pligrandigis la aro de la diversaj elpera n taj oj. u Sed, kie 
mi povas vidi ilin, de kie mi povas pruntepreni ilin, por atente kaj 
science rigardi ilin ? » Tiujn ĉi demandojn oni ofte, «ftege audas. 
« Ho, ni havas ja la bibliotekon de nia fama samideano Davidov ; 
ui havas ja la kolekton de In Centra Oficejo Esperantista ; ni havas ja 
ofte tre riĉajn librarojn de konataj samideanoj afi de esperantistaj 
grupoj ! Kion ui bezonas plu ! » Tii estjis plej ofte la respondo al la 
supredirita demando. La respondo tule ne estas prava, ĉar el tiuj kolek
toj ne ĉiuj estas uzeblaj por ĉiu ajn Esperantisto. Eble kelkaj ami
koj de Ia posedantoj aŭ kelkaj Parizaj samideanoj bavas okazo* 
profiti tiujn ĉi valorajn bibliotekojn, sed muliaj aliaj scivolemaj Espe
rantistoj, kiuj volas sin informi pri la'historio de lingvo internata, 
tute ne scias kion fari. Ni bezonas oficialajn bibliotekojn kaj muze-

I ojn de Esperanto, por ke ĉiu povu viziti ilin kaj vidi niajn trezorojn, 
ni bezonas Statajn bibliotekojn de Esperanto, kiuj ne nur montras 
esperantajojn, sed ankaŭ pruntedonas ia librojn ne nur al samurba
noj, sed ankaŭ al samlandanoj, eĉ eksterlandanoj. Tia muzeo kaj 
biblioteko esperantista nun fondiĝas en la urbo de la kvara kon
greso, en Dresden.

Tuj post la kvara kongreso oni kreis en la saksa Cefurbo Dresden 
« Saksan Esperantistan Instituton » sub la protekto kaj observado 
de la reĝa saksa ministro de la internaj aferoj. Direktoro farigis la 
rega saksa asesoro D-ro Schramm. Baldaŭ dekdu instruistoj ins
truis la lingvon Esperanto en tiu ĉi instituto, baldaŭ ankaŭ ekzistis 
biblioteko kiun-afable akceptis la registaro kaj tiu ĉi biblioteko nun 
farigas esperantista muzeo ka j biblioteko, administrata '*'> reĝa 
konstruajo de rega biblioteko laŭ reĝa regularo, tio estas : pu». . , 
oficiala institucio kaj kolekto, kiun ĉiu povas ĉiutage vidi, el kiu 
ĉiu povas senpage pruntepreni librojn.

(Daurigota).
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E k sp ozic io  en  K uba
Dufo januaro 1!)I2 okazos va Habana la unua jarkonveno de 

Kuba Societo por propagando de Kaperanto. Tiuokaze oni malfer
mo* Esperantan Ek apozicion ; Ciajn espera n taj oj n oni plej danke 
ricevo*. Bonvolu «dre»! al ; D-ro IA. Alema*, Apartado 1323, 
Habana, Kuba (Nord-Ameriko).

J a m  far ita  I
Responde al la arlikoloj en la N-roj IOJ) kaj l l i ,  « Cu farinda kaj 

farebla ? », nii devan diri « jam farita n. En la Esperanta Fako de la 
Internaci!» Ekspozicio por Vojado kaj Turismo (Berlino, aprilo-ju
nio 1!>11) ni bavis du fonografojn kun Esperanto-alindroj el la 
firmo u Akcia societo por instruiloj o (Meritu VV. (}2 Kleisstr.), kiu 
pratiki* esperantan prospekton. Kvankam ne tro bone sukcesis tiuj 
unuaj provoj, mi kredas, ke pli bonaj cilindroj estos farataj se mul
iaj samideanoj interesigos pri tiu demando. La firmo, kiu instruas 
fremdajn lingvojn per fonografoj, intencis eldoni nnkaŭ serion por 
Esperanto. L o t h a r  (kan mor, Artillerie-Str. 3, Berlin N. 24.

A l Ciuj e sp e ra n tis ta j  e ld on isto j ,  g azetis to j
kaj v erk is to j  I I

Por konvinki Ja skeptikulojn ke Esperanto vivas, progresas kaj 
tiutage disvolvigas, kaj por ebligi al jam ekzislantaj esperantistoj 
la abonon kaj n Ceton de la gis nun aperintaj gazetoj kaj verkoj ; 
finu por diskonigi la celon de U. E. A , nii intenca» fari dum nuna 
vintra sezono en mia urbo kaj en najbaraj urboj senpacan ekspo
zicion esperantan. Disponante por tiu celo nuajn kelkdek libroj 
kaj nur kelkajn tfa av loj n eslus tia ekspozicio nur tre malgranda kaj 
ne tre konvinka pruvo, — tial mi lumigas al Ciuj suprenomitaj 
eldonistoj kun peto, ke ili bonvolu «endi senpage tiucele po unu 1

ekzemplero de siaj eldonajoj inlerŝanĝe. 
dankojn. F' Bienkovvski, (^efkomisaro de 
(Galicio) Aŭstrio.

— Antauajn korajn 
Financoj, Zaleseczyki
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UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
IO, rue de la Bourse, GENE VE (Svis.)

JUS A P E R IS :

Tra  B e lia n ® , t a j  i g i o M o
Broŝuro 3“2-paĝ:i (Monoformato).

Prezo : 0 . 2 2  Sm. afrankite. IO ekz. 1 .5 0  Sm. de R. d i R ien z i

HEKIvAMO
K : 0 H B 8 I > 0 2 \ r D A . I > 0

La subaj anoncetoj pri Korespondado estas publikigataj sen ga
ni nlio de ui pri regula respondo.

La personoj, kioj deziras korespondi eo da ftra maniero kaj havi 
garantiojn pri akurata respondo, atigu al la nova fako de U. E. A. 
.< I ui versa la interisi^» Asocio » (kotizajo 0.50 Sm.), speciale stari
gita (ioi- faciligi la r ile tojn inter korespondantoj kaj kolektistoj. La 
adresoj de la membroj de la Interŝanĝa Asocio estas publikigataj 
cu la lolerAanĝa Bulteno.

Rimarko : Por plifaciligi la retrovon de adreso ui ordigas la 
adresojn laŭalfabele.

L =  letero. PK = postkorto. P I— postkortoj ilustritaj. PM ss  
post markoj, b. fi. =  bildflanko.

Amn i mii» a m (Nederlando). — S-ro G. Boskan, Beinsvardtslraat,
48, PI. bil.

B \ r o k l o n o  (Hispanujo). — S-ro Benito Bellver, Milton 5, I,
3 a PI.

Biiu.in (Germanujo). — S-ro Karl Behrle, 2~o Siralauerallee 
(Socialaj internaciaj lemoj).

B o l v o  Odknsk (Danujo), — Kumi Ove Bierfreund, Kancclivej, 
% PI.

BouuHiNK-suR-SKiNK (Francujo). — Ges-roj G. Chanlaz, l i  bis, 
Chaussee-du-Pont (sendos parizajn videjojn), L. PI. bfl.

Bi <;aham\ noga (Kolumbio, Suda Ameriko). — S-roj Adolfo 
Barker Mutis kaj Juau F. Sarmiento. PI. (precipe kun fraŭlinoj).

Budapest (Hungarigo). — S-ro Fr. K. Kies, Pipa-str. 4, PI. (ne 
kun Eŭropo).

Caissiu (Germauujo-Saksujo). — S-ro Emil \Vahode, L. PI. kun 
tiulandaj samideanoj (prefere kun hungaroj, bulgaroj, rumanoj, 
serboj, turkoj kaj grekoj). F-ino Liddv \ \  ahode (same).

ClkvHuard (Usono, Ohio). — F-iuo Sybil E. Bailey, 2.242 E. 
SO th. St. ; PI., L.

('iujare la Burgonja Esperantista Federacio donacas, post ekza
meno vojaĝstipendion al unu el siaj junaj membroj por fari rond- 
vojaĝou per Esperanto. La stipendiulo, Ce sia reveno, devas fari 
raporton pri tio, kion li vidis kaj spertis. Tiun Ci jaron, S-ro B. di 
Bienzi estis stipendiulo kaj faris nur pro kaj per Esperanto tre inte
resan vojaĝon, kies diversajn okazintajojn li humorplene rakontas 
al ni per la supre nomita broŝuro. Leginte ĝin oni konvinkitas pri 
la nuna uldeco de Esperanto kaj U. E. A.

La legado de tiu broŝuro estas tute rekomendinta por Esperantaj 
lernantoj ĉe kursoj aŭ grupoj. Niaj instruantoj ĝin uzos kun pro
fito por interrompi la unutonecon de la gramatikaj klarigoj kaj 
fervorigi siajn instruatojn.

D h e s o k n  (Germanujo). — F-iuo Wauda Kirschuer, l i ,  Arnoldstr.
PI. X

. 'S-Gravkniiage (Nederlando). — S-ro G. van Oijen, J(>, Engelen- 
burtfslraal, PI.

H a l i f a x  (Anglojn). — S-ro E. Depledge, 42, Newstead Avenue. 
PI.

H o d m e z c e v a s a r u e l t  (Hungarujo). — S-ro Fercnc L.1urenoz, II 
Caillag 12. ; PI.

K a s s e i .  (Germanujo^ — Esperantista societo, li>, Leipzigerstr. 
(90 membroj), ĉiam interŝanĝas PI. kun Skandinavio, Balkan-slatoj
kaj ne-Europaj landoj.

Krakovv (Aŭstrio, Galioio). — S-ro Antonio Grabski, Stolarska,
6 , PI.

K r a k o v  (Aŭstrio). — S-ro Jan MendrkieviC, medicinisto, str.
Ologa 7>2 ; L. kun Kuracistoj pri klimato- kaj balneologiaj temoj 
(kun estroj de kuraclokoj pri higieno kaj dieto).

K r a k o v  (Aŭstrio). — S ta u islavo Dzieduszvcki, gimnaziano, str. 
Biskupia O ; PM. kun tiulandaj samideanoj.

Luck (Guberni» Wolyaska-Rusujo). — S-ro Josef \Vojcikiewi ;z, 
Ostrozec, librotenisto de Administrejo Oslroiec deziras inierŝanĝi 
skemojn de terkulturaj libroj, fotografajoju, PI., PM.

M o s k v o  (Busujo). — S-ro F. N. Zubricki ,̂ po vostrebovanija 
PI. L.

M o s k v o  ( B u s u j o ) .  — S-ino Iidy Jakobio, Tverskaja, Leontievskij 
per., dom Pranat, kvar N-o I. PI. (kun samideanoj el Ciuj landoj).

Mŭnchen (Germanujo). — S-r.o Hans Kock, 22/i Gebsattelstr. PI. 
bil. (ne kun Francujo, Hispanujo, Austrio kaj Busujo).

Mŭnchbn (Germanujo). — S-ro Franz Link, 4'i, Auenstr. PI. 
parte bfl. kaj parte aliflanke, (kun Ciuj escepte Germanujo kaj 
Parizo).

N k m k c k v  Buon (Auslrio-Bohemujo). — S-ro Sperlink Bohumil 
L. PI.

N o t t i  n o  h a m  (Anglujo). — F-ino Bralev, 6 6 ,  Denman, str. ; PI. 
P a r i s  XI (Francujo). — S-ro Josef Cervos, 94, rue de Charonne 

deziras korespondi kuu Esperantistoj el Londono, Nottingham, Li
verpool, New-York kaj St-Francisko, Cal.

S a i n t - P e t e k b l r g  (Rusujo). — S-ro R. Slahlberg, Vozneseuski 
p e r e u lo j  lo. Pi.
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Kio d e  J a n e i r o  (Brazilujo). -  S-ro Javm e Guimaraes, rua  oito 

de Decembro 113, PM.
R iverto.n-Soi-thland (Nova Zelando). — S-ro G. W .  Stone kun 

sam ideanoj el ĉiuj landoj, PI. bfl.

R oman» (Franc.). — Kolonel-leŭtenanto Pillon aĉetas, in terŝ. kai 
cedas PM. J

Sarvdei.1. (Hispanujo). -  S - r o  M. P e i*  Rovira, 5 5 ,  via Masagne- 
Aplech Esperanta Grupo. PI. L.

S v r a t o v  (Rusujo). — S - ro  Gvviij Fedulov, 112, Sokolovaja. L. 
PI. PM. kaj moneroj.

Sem 11, v (A ŭ s t r  io- Bohemujo). — S-ro Noziĉka Stanislav, imposta
oficisto koj Del. de I . E. A ., se rĉas  korespondantojn en : T u rk . ,
Orek., Serb .,  R um an., D an., N orvega Portugal.,  H ind., Tiio. kai 
Persujo . PI. L. bfl.

S i.lck (R usu jo  Minsk-gub.). —  S-ro A. G rejsuĥ (kun samidea
noj de Ttuta mondo). PI.

S t u t t g a r t - C a n n s t a t t  (Germanujo). — F-ino Emilie Lider, 76, 
Fabrikstr .  P I. (kun  eksterlandanoj).

St u t is  a rt-Camkstatt (Germanujo). — S-ro Karl Kress, Io-7 p. 
Ka r Ist r. PI. (kun eksterlandanoj).

I l l a  (R usujo). — S-ro P. S. Tcherkasov, Vozdvigenskaja N . O.
Vai. Mezeriĉi (Austrio-Moravio). -  S-ro Old. Kratka, 5 2 ,  

Ŝtudlov.

V e r o n a  (Italujo). — S-ro  Contri Egidio, Via Nicola Mazza, 1 8 .  PI. 
V o r o n e ĵ  (Rusujo). S-ro ( i .  Zverev, Kadetskij korpus, kv. 1 4  n u r  PM . 
V h a t z a  (Bulgarujo). — S-ro Ceno J. P arto» , kun  ĉiu j landoj. PI. 
W a r n s d o r k  (Bobemujo. — S-ro Karl Fischer, K red itans ta lt ; PM.

F E T O J K A J P R O P O N O J

ATENTU ! Bonvolu antaŭsendi Mk I  (I fr. 2 5 )  kaj vi ricevos 
sukcesplenan novan kanton : Mi amas vin ( 5  ekz. Mk 4  —  

Fr. 5  ; 1 2  ekz. Mk 8 .  -  Fr. I O ; 2 0  ekz. Mk 1 2 .  -  Fr. 1 5  ; 4 0  ekz.
Mk 2 0 .  Fr. 2 5 .  —  S-ro Felix Hlobil, Vala». Meziriĉi, Austrio- 
Moravio.

ATENTU. — Ĉiu sendanto al S-ro A. Koli (Varsovio-Polujo, str. 
Cli miei na N-o 47, loĝ 12) numeron (aŭ kelkajn) de naci-esperanta 
gazeto, Jurnalo — tuj ricevos samvaloran ilustritan numeron de 
jurnalo kun esperanta klarigo de ilustraj.

FAMILIA PENSIONO en ĉarma Ioko. F-ino Cianleroni, Lung
Arno Acciainoli 2 bis. 1'irenzo Oui parolas Esperant/*.

FRANCA LINGVO RAPIDE LERNATA. -  Per Esperanta!^, 
rektado de francaj Eskajoj. Klarigo kaj Korektado i. — frankon 
[K» l«-te.ro korektita. Siti turni al S-ro Coudert, instruisto IJI, rue dc 
Paris, Suteaux (Seine), Francujo.

15

GRANDEGA SEKRETO. — Ĉu viro, ĉu virino — vi eslas tute
egale ; sed se vi estas juna memama, rica kaj se vi dezirus brili en 
mondo, bonvolu vin turni al mi : rni malfermas al vi gravegan afe
ron. La vivo estas mallonga. Pro tio rapidu vivi. Skribu al S-ro Raf- 
ganov poste restante Pjatihori-Kiev Kub. (Rusujo).

Ciu vera Esperantisto skribas nur per eminentkvj.litaj
Esperantaj kra jonoj kun  nomo de D-ro L. Zamenhof, kiujn

produktas fama krajonfabriko.
• GRAPHIUM o en Ĉ. Budeĵovice (Bohemujo).
Ci tiuj belaspektaj krajonoj kun aparta mekanismo estas vendataj 

al Esperantistaj kluboj aŭ al iliaj anoj po H  heleroj por ĉiu peco, 
se oni mendas almenaŭ 100 krajonojn — afrankite, sed sen limde
pago  kaj nur kontantpage.

La vendadon senkompence peras: Esperantista klubo en Ĉ. Bude- 
jovice (Bohemujo).

GRAVA ! Ĉi tiujn krajonojn oni'vendas uur al Esperantistoj aŭ 
iliaj kluboj, nepre ne al komercistoj I

INSTITUTO DE Ml ZIKO. — S-ro Guerino de Oliveira en Rio 
de Janeiro (Brazilujo), petas siajn malnovajn, «atendajn korespon
dantojn ree skribi al Ii, ĉar li deziras nun daurigi la korespondadon 
haltigitan pro sia vojago al Usono kaj pro malsano post sia alveno.

LA MONDO. — Propaganda revueto. 5 ekz. kontraŭ unu res- 
dondkupono. Anoncoj se n p ie  tradukataj ĉiu ling ven, polinie prejo: 
Io Sd. Oni bonvolu sin turni al S-ro K. Ĉ. Aan, 083 Mrburgh Rd. 
Shanghai-Ĥinujo.

LERNI FRANCAN LINGVON. — F-ino Berthold, Ceret (P. O.) 
Francujo, diplomita instruas francan lingvon korespondado. Prezo
nealta.

POŜKRAJONO, perfekta kaj belega, kun pintigilo el diverskolora 
graiito kun Esperanta surskribo Samideano, ardebla ĉe ĉe fa 
ri prezentanto por Esperantujo : Societo « Esperanto » en Krakon. 
Aŭstrio, Galicio. Krajono kun magazeno de rezervaj grafitoj 5o Sd. 
— krajono kun magazeno kaj plumo aŭ dua krajono duaflanke 
60 Sd. Ce pogranda mendo konvena rabato. Monon sendadi per 
transpagi^ de. (..ekbanko, poŝtmandado, poŝtmarkoj, respondkupo
noj evitante poŝtrepagon, kiel nepraktikan kaj multekostan.

POŜVOM ARO. — Tre interesa libro por hispanlingvanoj kaj 
fremduloj vizitontaj latinajn landojn. Enhavas pli ol 10-000 radi
kojn. Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, S. Sebastian 
(Hispanujo).

PROSPEKTOJN PRI MARINOJ, aŭ pri la konstruo de rna.ŝinoj,
oni bonvolu sendi al Ingeniero Josef Kruŭskij, \Varnsdorf (Bofce- 
mujo).

OPREZENTADO POR BULGARUJO. -  Ceno J. Partov, 
Vraca (Bulgario) Vigla komercisto, serĉas alilandajn riprezenta- 
dojn por Bulgarujo de ĉ iuspecaj komercaj firmoj kaj fabrikoj..Afi 
liveras divesajn krudajn^komercajojn.

r» _  ̂  _  _ ***( .  '  r 1'  . * jm t

S A K LI DO. — Kolonelo-Leŭtenanto Pillon, Romana, Francujo,
deziras trovi samideanojn, kiuj bonvolos ludi kun Ii.

VINO EKSPORTO, pogrande kaj malgrande, al ĉiuj landoj. R 
prezentisto : Paul Hess, Roon-str., Ilannover, Germanujo.

I-
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E ST A S M A LFER M ITA  P O R  LA JA R O  1 9 1 2
A BONO A L LA G A ZETO

1 1  LA ONDO ESPERANTO J!

Dum Ia IV-a jaro de sia regula funkciado « La Ondo » s e n p a g e  
donos al siaj «bona titoj la tradukitan .le S-ro M. «idlovskaja kaj nun

kompostatan ĉefverkon de la rusa lieraturo :

i i Princo Serebrjanij ” de TOLSTOJ
(352-paĝa, grandformata librego, kies prezo por la neabonantoj

estos Sm. I.GO afrankite)
L.terat. k< nkursoj kun premioj. Portretoj de konataj Esperantistoj.
Diversaj ilustroj. Beletristiko origii!, k. traduk. Plena kroniko. 
Bibliografio.

Amuza fako. (kun premioj). Anekdotaro. Korespondo tutmonda 
(poŝtk. ilustr.).
La abonpagon (2  ru b i. == 2 ,1 2 0  Sm .) oni sendu al « Librejo
Esperanto » (26, T v ersk a ĵa , M osk vo , R u su jo )  aŭ «I aliaj
Esper. librejoj, poŝtmandate, respondkupono, papermone au
per bandekoj, La Moskva librejo « Esperanto .» akceptas Ia pagon 
ankaŭ per rusaj posi markoj.

La Administranto (G€nnt) : M i c h a u d

Laborista Kooperativa Presejo, 15, rue Amiral-
Roussin. Dijon (Francujo).
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2 5 ,  r u e  S a i n t - V i n c e n t - d e - P a u l ,  P A R IS  (Xc)

G ranka  i Artoj de Publicita ESPERANTO ", Herlemont

★ ESPERANTO *

S A M I D E A N O J ,  A T E N T U !

N o v a jn  in s ig n o jn

fa b r ik a s  la firm o

H .-E.-D . AUDOIN
HI, Rue de Beaubourg, P A R IZ O

Pingloj, U rodoj, (Senpenda Joj, Capelpingloj por sinjorinoj, 
Butonoj por manumoj kaj butontruoj ; emajlitaj flagetoj por 
fia poj.

Flagoj, Flagetoj, Signaloj, Gvidiloj, Standardoj Medaloj, 
Metalmarkoj, Diplomoj, Brodajoj, Mortotukoj.

Specialaj modeloj registrigitaj. Grava rabato al vendistoj kaj
esperantistaj grupoj 15 0/0

La firmo povas fabriki Ciajn specialajn signojn aŭ Standar- 
j  dojn kun surskribo laŭvole por Grupoj, societoj, k. t. p. 
j Bidaj insignoj el arcento kaj el oro

Petu la senpagan, ilustritan ka j kolorigitan katalogon
kaj adresu tiu jn  leterojn al

S-ro Albert DUPUIS
(Generala Agento 

2, ru e  de I’A re  - de - T riom phe, P A R IS  (XVII-)
kiu tuj respondos

S I L K A J  E S P E R A N T A J  P R O P A G A N D I L O J

El tielaj verdstelumitaj. stofoj. Universala uzado.

Flageto, 0.120 Sm. Ĉapelpinglo,
B rokbarilo. 0.400 Sm.
Kravatoj, 0.500 Sm.

Vŭalskarpo, 
Rubando, metro,

0.560 Sm. 
1.320 Sm. 
0.800 Sm.

•  '  *  •  " P *  ®  “  *  *  '  '  “ • -  T i .  . «  .  .

Silka portreto de D-ro Z am en h of sur p o stko r to j.3 0 0 \S m .
Kontraŭ respondkupono oni ricevas flageton kaj ilustritan pre

zaron. — Rubato pogrande. B . PETRAUD, V.-DeL U. E. A ., 
54, rue Prefecture, S a i n t - E t i e n n e  OF r a n c . ) .

e V c fi/ŭ a jv
np

estainomo
ankaŭ. via. J2£
m h cm Tode/ e&aS fabvi

voj de etnarko Via
a£ vi e lm a nB c L T n a rk m 'Pro

ŭ n tĥ e r k y V ie n o

Kvaroncentjara SPERTO pri Publikigarto

ILUSTRIGU
VIAJN

EN P R E S A J O J  N
KAJ  

ĈIUJN VIAJN

P R E S A Ĵ O J  N
PER

LA

PUBLICITE

E s p e r a n t o

M I R A L E T T R E  ( IT K E )  m g ;ortiu
Specimenoj (verde presitaj steloj por Poŝtkupono. 

ESPERANTO , 25, rue Saint-Vincent-de-Paul, PARIS (X-e)

O T K I N O

U O U  I S ~ l l E ~ G £  A ^ l D

ie i, r u e  I j o u I s  -  l o  -  G r m i i c l ,  P A  I I  I  /SS

En belega loko, inter la rue de la Pai.\ kaj Avenue de Popera 
Moderaj prezoj. Oni parolas en Esperanto. English Spoken. Man 
spricht Deutsch. Se habla Espanol.

HISTORIO DE LA PAPARO
de Sankta Petro ĝis P»o X, ilustrita per 264 miniaturpentritaj post- 
kartoj. Prezo =  Frankoj 25, afrankite.

Eleganta albumo kun haŭtokovrita bindajo kaj miniaturpentrita 
pergameno. Prezo =  Frankoj 25, afrankite.

Albumo kun pergamenkovrita bindajo. Prezo =  Frankoj 8 , 
afrankite.

Sendante la mendon kun antaŭpago, diru ĉu Ia ekspedotan kolek
ton oni deziras kun itala, franca, angla, germana, hispana traduko 
de la legendoj.

Specimenoj sendataj senpage ĉiulanden laŭ peto.
Sin turni al la

Societa Armanino Genova-Italujo


